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ويعطيني رحب، بصدر العالم يستكشف الذي أليكس، إىل ُمهًدى الكتاب هذا
والعرشين. الحادي القرن أطفال يف األمل





متهيد

الذي الوقت مقدار عن كثريًا يسألونني طالبي، مع والنمو األطفال عن أتحدَّث عندما
بمثل «هم» جهلهم سبب وعن املعيَّنة، الجوانب ببعض النفس علماء معرفة منذ انقىض
أن عليهم الرتبويني هني واملوجِّ النفس علماء أن أرى أنني أُخربهم القيمة. املعلومات هذه
يزخر العلمي املجال فهذا أكرب؛ الناسبصورة عامة أيدي إىل أبحاثهم تصل أن عىل يعملوا
يطرحها التي األخرى النقاط ومن العملية. الناحية من واملعلمني لآلباء ليقدِّمه بالكثري
املعرفة هذه لرتجمة تكفي ال الكتب يف األبحاث قراءة أن الدراسة حجرة يف كثريًا طالبي
التي القيِّمة الدراسية الكتب من العديد هناك سديٌد! كالٌم للمادة. تطبيقات إىل بسهولة
إىل تحتاج يوميٍّا تطبيقها يمكن التي املعلومات لكنَّ واألطفال، املراهقني نموِّ عن تتحدَّث
واملعلمني لآلباء فائدة ذا سيكون مما والعلمي؛ الشعبي النفس علم بني وصل حلقة جرس،

ب. والطالَّ
نفسيٍّا. اء أصحَّ أطفاٍل تَنْشئِة بكيفية املتعلِّقة باألبحاث ثريٌة بياناٍت قاعدُة هناك
ِمن أو النفس بعلم العهد حديثي أجل من النتائج تلك استخالص الكتاب هذا من والهدف
ال األحيان، أغلب يف أرسهم. لنفع املعرفة هذه تطبيق عىل ملساعدتهم الناس؛ عامة أجل
ويف العلم. عىل األرسة ودراسة األطفال تربية تطبيقات عىل تركِّز التي األخرى الكتب تعتمد
عىل تقوم ما كثريًا فإنها مشوِّقًة، و/أو رائجًة الكتب هذه من بعٌض فيه تكون الذي الوقت
يتمتع أنفسهم. باملؤلِّفني الخاصة الطفولة تجارب عىل أو رسيرية لحاالت دراسات بضع
األفكار هذه لكن األصحاء، لألطفال االجتماعية التنشئة عن كبرية بدراية األكاديميون

منها. اإلفادُة القراء من أكرب لجمهوٍر ليتسنَّى أبسط بلغٍة تُطَرح ما نادًرا
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التنشئة عن معروف هو ما لآلخرين أُفرسِّ أْن الكتاب هذا لتأليف تصوُّري كان
نفسيٍّا اء أصحَّ أطفال تنشئة بنيعلم ربطُت الكتاب، هذا ففي األصحاء؛ لألطفال االجتماعية
أو — واألساتذة واألمهات اآلباء من األفراد يستمتع أن وأََميل به. واالستمتاع ممارسته وبني
بتمكُّنهم يشعروا وأن العلم، لهذا سوا يتحمَّ وأن الكتاب، بأجزاء — كذلك سيصريون من

أقدِّمها. التي العريضة الخطوط بمساعدة اليومية حيواتهم يف منه االستفادة من
والنمو. األطفال عن الكتابة بعضعظماء َقدَّمها أبحاٍث عن الكتاب هذا داخل ستقرأ
الكثريُ ماستن، وآن الرسن، وريد هالبرين، ودايان كومر، جيمس أمثال الباحثني فلدى
تكون أن يمكن بأكملها املجتمعات أن وكيف لألطفال النفسية الصحة عن به ليخربونا
فيه نعمل الذي الوقت يف أنه فالناجان كونستانس تخربنا األطفال. رفاهية عن مسئولة
فسوف مثمرة. حلقة نخلق فإننا فاعلني، سعداءَ أطفاًال يصريوا كي األطفال توجيه عىل
كله والكوِن مجتمعاتهم إطار يف وسيعملون االجتماعيني، الناشطني األطفال هؤالء يصبح

عاملنا. إلثراء
كبري قدر تبادل عىل أعمالهم عتني شجَّ الذين الباحثني كافة إىل بالشكر أتقدَّم أن أودُّ
والراشدين واملعلِّمني واآلباء الطالب مع النمو نفس علم مؤلَّفات يف املعروفة األمور من
شغفهم يُبدون الذين طالبي خاصإىل بشكر ه وأتوجَّ باألطفال. حياتهم تُثَرى الذين كافًة
منه يستفيد لكي البحث هذا لرتجمة أسئلتهم َدَفعتْني والذين باألطفال، واهتمامهم

الكثريون.
من باسنر وكييل كوملان وسارة كاردون كريس من لكلٍّ كذلك بالشكر أتقدَّم
إىل والتقدير بالشكر أَدين كما التحريرية. ومساعدتهم الالمحدود لدعمهم بالكويل دار
راندال وفرجينيا هارتريك لورا وأشكر وثقة، بتأنٍّ تعليقاتهم يل قدموا ن ممَّ املراجعني

يوم. كل يف يدعمني الذي جيم، أشكر كما املسودة، إعداد يف إياي ملساعدتهما
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مع وتغني ترقص عامان عمرها بطفلة املنزيل الفيديو يف املشهد يُفتتح
بوبينز». «ماري فيلم من املوسيقى» إيقاع عىل «ارقصوا الغنائي االستعراض
ومثرية بالحياة نابضة االستعراض يف الطفلة تشاهدها التي الشخصيات
الكامريا أمام لتبتسم الرقص عن الدارجة الطفلة ف تتوقَّ ومضحكة. للحماس
الكامريا تستمر إليها. ينضم أن أبيها إىل وتشري الرقص!» وقت «أبي، قائلة:
طفلته ليحتضن املشهد إىل األب يدخل عندما التسجيل يف األم تحملها التي
بلحظة مًعا وينعمون ثالثتهم يضحك والغناء. الرقص يف يرشع ثم ويقبِّلها
ما عىل ومرتبًطا وسعيًدا نشيًطا شخًصا الطفلة هذه أصبحت كيف هذه. البهجة
ستساعد استكشافية رحلة يف سأصطحبكم يعشقانها؟ بالَغني بشخصني يبدو
مع األَُرسي املشهد هذا ق تحقُّ إمكانية لكم ح وتوضِّ السؤال هذا عىل اإلجابة يف

الجميع.

االهتمام لنا ينبغي الصحة من نوعني هناك ولكنَّ غايتنا، هي اء أصحَّ أطفال تنشئة إن
أهمية يدركون واألمهات اآلباء من العديد النفسية. والصحة البدنية الصحة وهما: أال بهما؛
أن يقتيض الَحْمل أن املثال، سبيل عىل نعلم، فنحن جيدة. بدنية بصحة الطفل يتمتع أن
نمو نراقب الوالدة، وبعد جيدة. بصحة الطفل يتمتع لكي بأجسادهن السيدات تعتني
األطباء ويُذكِّرنا األوىل. وكلماتهم األوىل خطواتهم مثل سلوكيات لرصد كثب عن الطفل
يهتم السنوية. الطبية والفحوصات التطعيمات بأهمية اآلخرون الصحية الرعاية ومقدِّمو

مستقبلنا. فيهم نرى فنحن األطفال. بصحة الناس من الكثري
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فغايات الناس. بني أقل بتقديٍر يحظى لألطفال «النفسية» الصحة تعزيز أن غري
البدنية الصحة متطلبات بها تُناَقش التي بالدرجة تُناَقش ال أهدافها أو النفسية الصحة
ما إىل بحاجة الصغار األطفال أن واألمهات اآلباء معظم يعلم قد وبينما األرس. داخل
تمثل واألطفال اآلباء بني العاطفية والروابط العالقات فإن بدنية، رعاية من لهم يقدِّمونه
أن هذه األساسية البناء َلِبنات وتعني لألطفال. النفسية الصحة عليها تُقام التي القاعدة
للمجتمع وقادًة ومعلِّمني وأمهاٍت آباءً يصريوا حتى التطور يف األطفال يساعدون البالغني
واملجتمعات عاملنا. ومستقبل مستقبلهم تشكيل يف تسهم النفسية فالصحة املستقبل؛ يف
هي العالقات أن ويدركون وااللتزام، واالنتماء بالفاعلية يتميزون أفراد عىل تعوِّل القوية

بالفرد. تبدأ املستقبل مسئولية وأن التقدم، سبيل
أن يمكنك ربما األطفال؟ لدى النفسية الصحة عليه تبدو ما حول تصوراتك ما
أن ع نتوقَّ أن يمكن أننا األرجح عىل تعرف فأنت جيدة؛ أهداف ثالثة أو هدفني يف تفكِّر
بكثري الشعور دون املدرسة إىل الذهاب من يتمكَّنوا وأن اآلخرين، مع جيًدا األطفال ينسجم
كل د تجسِّ أفعالهم. عن املسئولية من قْدًرا لون سيتحمَّ األمر نهاية يف وأنهم األىس، من
هذه تعزيز كيفية تعرف هل ولكن األطفال، من الكثري يدركها رائعة أهداًفا األمور هذه
يكون بحيث مناقشًة ويحتاج ممكٌن النفسية الصحة من النوع هذا تعزيَز إن األهداف؟
أخرى أهداف هناك هل لها. استعداد وعىل القادمة بالتحديات كاملة دراية عىل البالغون
فاألشخاص نعم، النفسية؟ بالصحة ترتبط التي واالجتماعية العاطفية املهارات لبناء
بيئاتهم يف ُقُدًما امليضِّ كيفية لألطفال يبيِّنون واملعلِّمني، واألمهات اآلباء مثل البالغون،
أيًضا املهارة هذه عىل النفس علماء يُطِلق يوميٍّا. اآلخرين مع التواصل يف ورغبة بمهارة
اإليجابية، االجتماعية السلوكيات من مجموعة إىل ببساطة وتشري االجتماعية»، «الكفاءة
ومثلما أيًضا. املستقبل يف املهارَة هذه الطفل استخدام إمكانية مع الطفل، أتقنها التي
فإن للطفل، البدنية الصحة عىل دالالٍت الغرفة أرجاء يف للطفل األوىل الخطواُت د تجسِّ
والدفء التشجيع من إطاٍر يف االجتماعية» «الكفاءة اكتساب َصْوب الصغريَة الخطواِت

للطفل. النفسية الصحة لدعم األهمية شديدُة
مع صحية عالقات إقامة أن للقارئ ح أوضِّ أن هو الكتاب هذا تأليف من غريض إن
أيًضا يُطَلق نفسيٍّا. اء أصحَّ أناًسا يصريوا أن عىل تساعدهم حياتنا يف املوجودين األطفال
استخدمه الذي املصطلح وهو الدعائم»، «توفريُ هذه الصحيِة التنميِة تيسرِي عمليِة عىل
مبنًى تخيَّْل األطفال. تعلُّم دعم لوصف (١٩٦٢) فيجوتسكي ليف الرويس النفس عالم
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يلعب املوقع. ذلك يف البناء عملية تيسري يف امُلستخدمة الدعائم دور والِحْظ اإلنشاء، َقيْد
من األطفال ر تطوُّ تساِند التي الدعائم بدور يقومون حيث أيًضا؛ نفسه الدور البالغون
فالتطور بها؛ يعيشون التي البيئات يف للنمو األطفال يَستخدمه أن يمكن إطار توفري خالل
بتسامٍح نظرهم وجهات وَفْهم اآلخرين مع التواصل إجادة يمكنهم سعداءَ أصحاءَ أفراٍد إىل
يف النفس علم يساعدنا أن ويمكن الصحيح، األساس مع ممكن أمٌر بعاملهم؛ واالهتمام

املهم. العمل هذا إنجاز
التوازُن ذلك بها واملراد الكتاب، هذا يف الجيدة» النفسية «الصحة عبارة سترتدَّد
األحماض بني التوازن ذلك شأن شأنها شخصية، بمسئولية تقرتن عالقات ببناء الخاص
بصحتنا وثيًقا ارتباًطا ترتبط النفسية الصحة بأن يذكِّرنا وهذا املادي. العالم يف والقلويات
األطفاَل البالغون يرعى أن إىل ببساطٍة الجيدة» النفسية «الصحة مفهوم يشري البدنية.
هذه وأن أفعالهم، مسئولية ل تحمُّ رضورَة األطفاِل تلقني ذلك ويشمل يومية، بصفة
أن يف ملساعدتهم اإلطار هذا حدود يف يتطوروا أن منهم ع نتوقَّ وأننا عواقب، لها األفعال

نفسيٍّا. اءَ أصحَّ أطفاًال يصريوا
التذكري صيغة باستخدام يتعلَّق الكتاب هذا يف ستُستخدم التي األخرى املعايري أحد
فصول بني بالتبادل الصيغتني هاتني سأستخدم األطفال. عن التحدث عند والتأنيث
«هي»، الضمري سيُستخدم األول، الفصل يف طفل إىل اإلشارة عند مثًال، لذلك، الكتاب؛
حتى للغاية مهمٌّ األمر وهذا وهكذا. الثاني، الفصل يف «هو» الضمري سيُستخدم حني يف
من لكلٍّ الجيدة النفسية بالصحة الخاصة املفاهيم هذه يف التفكري من القارئ يتمكَّن
اختالًفا يختلفون واألوالد الفتيات أن النفس علماء اكتشاف حالة ويف واألوالد. الفتيات

بالتفصيل. ذلك توضيح سرُياعى ملحوًظا،
فقد الطبيعي»؛ «التطور مفهوَم يخصُّ جيًدا القارئ إليه ينتبه أن يجب أمٌر ثمة
يُفرتض عمرية مرحلة أي فيه نعلم أصبحنا الذي الحد إىل األطفاَل النفس علماءُ درس
خضعوا الذين األطفال غالبية أن يعني وهذا تُتَقن؛ أو املهارات بعض بها ر تتطوَّ أن
ال لكن نذكرها. التي العمرية املرحلة يف املهارة استخدام عىل قادرون الدراسات لهذه
ببساطة ُوضعت العمرية فالفئات األطفال؛ جميع سيالئم النموذج هذا أن ذلك يعني
املتوسَط هذا النفس علماءُ ويحدِّد األطفال. من العديد لدى التطور فهم يف تساعدنا كي
آخر توضيح ثمة ذلك، مع إليها. لوا توصَّ التي النتائج ينقلون ثم عديدة دراسات عرب
مفهوم عن نعرفه مما األكرب القدر أن وهو البداية؛ يف االعتبار يف أَْخذه للغاية املهم من
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والعرشين الحادي القرن يف األطفال تنشئة

املنتمني البيضاء البََرشة ذوي األشخاص دراسة من مستَمدٌّ األَُرس وعن الطبيعي التطور
الوسطى. الطبقات إىل

االقتصادية والقدرة والعرقية الثقافية الخلفيات مثل عوامل بني التفاعل يخضع لم
الطبيعي» «التطور عبارة أن من الرغم وعىل الجيدة. للدراسة الجنيس والتوجه والبدنية
تشمل دراساٍت — فقط اآلن إال — نُْجِر لم فإننا عامًة، األطفال جميع وصف يف تُستخدم
من كبريًا جزءًا أن يعني وهذا متنوعة؛ خلفيات إىل ينتمون ألطفاٍل الحياتية الجوانب كافة
البيضاء البََرشة ذات األَُرس إىل املنتمني باألطفال الخاصة بالتوقعات يتعلَّق الكتاب هذا
الدراسات حول النقاشات بعض سنُجري كما وتطورهم. الوسطى الطبقات إىل املنتميِة
يضع أن يجب عام، بشكل ولكن العرقي. باالنتماء الخاصة تلك مثل أبعاد يف ثراءً األكثر
القارئ وْليتذكَِّر الكتاب. هذا قراءة يف تقدُّمه أثناء اعتباره يف التنبيَه هذا للكتاب قارئ كل
كبريًا قسًطا وأن والجمال، بالتعقيد يتسمون البرش يجعل ما هو اإلنساني التنوع أن أيًضا

التنوع. هذا الكتشاف يسعى النفس علم من

النفسية للصحة األساسية اللَّبنات (1)

مفهوَمني عىل الطفل تطور ِمن األوىل السنوات دراسة عند املايض يف النفس علماء َركََّز
الذاتي» و«االنضباط املزاجية» «الحالة من كالٍّ أن اكتُشف فقد هنا؛ باملناقشة جديَرين
مصطلح إىل نشري ونحن األطفال. قها يحقِّ التي الالحقة بالنتائج نان يتكهَّ جيدان مؤرشان
عندما لألطفال امُلَميِّزة السمات يضم مفهوًما باعتباره النفس علم يف املزاجية» «الحالة
ع الرُّضَّ لدى للدراسة تخضع ما كثريًا التي السمات وتشتمل املحيطة. البيئة مع يستجيبون
العديد ويعتقد والدافعية. االجتماعية واالستجابة النشاط ومستوى االنفعال رسعة عىل
واالهتمام االنفعال رسعة أو الهدوء نحو إما بَميْل يُوَلدون األطفال أن النفس علماء من
النشاط مستويات مالحظة خالل من املزاجية حالتهم تقديراتحول نضع ونحن ببيئاتهم.
لكلٍّ االستجابة األصحاء البالغني الرعاية ُمقدِّمي وعىل اآلخرين. مالزمة يف والرغبة البدني
تنشئِة أهداَف اعتبارهم يف واضعني االنفعال» رسيعي و«األطفال الهادئني» «األطفال من
إليه يصل الذي الحدُّ املزاجية بالحالة يرتبط آخر مفهوًما ويمثِّل النهاية. يف أصحاء أطفاٍل
واالجتماعية والعاطفية البدنية استجاباتهم تنظيم تعلُّم يف للغاية السن صغريو األطفال
املهارات من مجموعة لديهم األطفال أن الذاتي» «االنضباط مصطلح يعني بيئاتهم. مع
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والعرشين الحادي القرن يف األطفال تنشئة

البالغني رعاية عند أنفسهم تهدئة عىل والقدرِة انتباههم، أو تركيزهم درجة يف التحكُِّم مثل
سلوكياتهم. يف التحكِم والحًقا لهم،

تضع الذاتي واالنضباط املزاجية الحالة حول املناقشة هذه أن يبدو قد وبينما
دليل تمثِّل البالغني الرعاية مقدِّمي مع الصحية العالقات فإن االهتمام، بؤرة يف الطفل
علماءُ عليه يُطِلق مفهوٍم خالل من التفاعالت هذه تبدأ بيئاتهم. عىل للسيطرة األطفال
أنها يبدو واألطفال اآلباء بني التفاعالت أن املفهوم هذا ويعني التوافق»؛ «جودة النفس
أداء عىل وقادرين أَْكفاءَ رعايٍة مقدِّمي البالغون يكون وعندما ما. نوًعا تلقائيٍّا تَحدث
األطفال أو «الهادئني» لألطفال املناسبة بالصورة االستجابُة حينئٍذ يمكنهم وظائفهم،
إحدى تالحظ قد املثال، سبيل عىل تطورهم. يف األطفال ومساعدُة االنفعال»، «رسيعي
أثناء صوتها من تُخفض أن يجب أنه عادًة والحيوية بالنشاط يتَِّسْمن ممن األمهات
بهدف البدني والنشاط االنفعال برسعة تَتَّسم التي الرضيعة لطفلتها للرعاية تقديمها
أن يجب أنها للغاية الهادئة األم تُْدرك فقد النقيض، وعىل الطفلة. تهدئة يف املساعدة
الشديدين؛ والهدوء باالسرتخاء تتسم التي طفلتها مع البدني نشاطها مستوى من ترفع
رغم أنه الحالتني كلتا يف التوافق جودة مفهوم يثبت بالبيئة. الطفلة اهتمام لتحفيز وذلك
عىل فإنهما تلقائي، بشكل الرضيعتني احتياجات مع الطفلتني والدتَي سمات تَناُقض
لألطفال الجيدة النفسية الصحة وتعتمد التطور. عىل طفلتيهما ملساعدة للتغري استعداد
بعدها. وما الوالدة منذ بالطفل يهتمون الذين البالغني ناحية من الحثيث التحفيز عىل

يَْعلم الجيدة. النفسية للصحة األساسية باللَِّبنات الخاصَة القوائَم أدناه ستجدون
يُعد هذا وأن العمر، سنوات مدار عىل عادة يَحدث املهارات بناء ر تطوُّ أن النفس علماء
اكتشف الذي بالرتتيب عمرية فئة بكل الخاصة التوقعات هذه وتُدَرج طبيعيٍّا. تطوًرا
من األوىل املجموعة تظهر امليالد. من بدايًة األطفال، لدى به تتطور أنها النفس علماء
هذه وتضم عامني. عمر وحتى الوالدة منذ الشخصية واملسئولية العالقات بناء مهارات
أول مدار عىل ويجيدونها األطفاُل يمارسها أن يجب التي السلوكياِت ببساطٍة املجموعُة

عامني.

العمر من عامني ألول النفسية الصحة قائمة

تكون عندما وذلك عادًة، البكاء خالل من إليها الرعاية َم مقدِّ الطفلُة تستدعي (١)
واألمان. بالراحة والشعور الطعام إىل بحاجة
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والعرشين الحادي القرن يف األطفال تنشئة

عن تنُمُّ التي الواضحة واألصوات بالعني التواصل خالل من الطفلة تستجيب (٢)
الشبع. أو بالطمأنينة الشعور عند االرتياح أو السعادة

االنتباه. َلْفت بعد للطفلة الجسدية الحركات تهدأ (٣)
بها. ِللَّهو منها املرغوبة األشياء لتقريب جهًدا الطفلة تبذل (٤)

شفهية. بأصوات األدوار تناوب عملية وتبدأ األصوات لتكرار جهًدا الطفلة تبذل (٥)
كالكالم. تبدو أن يف الطفلة تُصدرها التي والثرثرة الغمغمة أصوات تبدأ (٦)

«عبارات» ب التواصل يف وتبدأ ذلك. وتحاول اآلخرين مع التواصل يف الطفلة ترغب (٧)
وثالث كلمتني من مكونة عبارات إىل تتطور واحد عام عمر يف واحدة كلمة من مكونة

شهًرا. عرش ثمانية ببلوغها كلمات
بالخجل وتشعر الرعاية مقدِّمي شخصنيمن يفشخصأو الطفلة لدى ثقٌة تتكون (٨)
ويرتفع لالستكشاف، آمنة» «قاعدة الرعاية مقدِّم الطفلة وتَعترب اآلخرين، من الخوف أو

عمرها. من العامني تبلغ عندما لآلخرين ارتياحها مستوى
أفعالها وتَبعات والحدود بها املسموح األشياء حيث من املنزل قواعد تتعلم (٩)

اآلخرين. عن مستقلة كشخصية
وغريهم. واألقران واملعلمني اء واألشقَّ اآلباء سلوكية: كنماذج اآلخرين تالحظ (١٠)

العامني! عمر الطفلة تبلغ عندما التطور هذا يحدث
«الطفولة مرحلة عليها يُطَلق التي السنوات يف تطوَّرت التي األمور اآلن ِل لنتأمَّ
عمر من الفرتة وهي الدراسة»، قبل ما «سنوات ب أيًضا الفرتة هذه إىل ويُشار املبكرة».

سنوات. ست أو خمس وحتى سنتني

املبكرة الطفولة ملرحلة النفسية الصحة قائمة

أمثلة ومن اليسرية. املهام أداء يمكن بحيث واليدين العينني بني التنسيق ر يتطوَّ (١)
بها الخاصة األطباق وَحْمل بنفسها مالبسها ارتداء عىل الطفلة قدرة اليسرية املهام تلك

والكفاءة. االستقاللية من قدًرا تعكس مهام وهي الحوض؛ إىل
بأن الوعي من َقْدر لديها وينشأ املكتسبة. املهارات إجادة إىل الطفلة تسعى (٢)

بالسعادة. تُشعرها والكفاءة االستقاللية
التواصل مهارات وتُصَقل الفرتة. هذه أثناء كثريًا لديها املفردات حصيلة تزداد (٣)

املدرسة. سن إىل وصولها لدى
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يزداد. االنتباه وقت إن أي األطول؛ املهام عىل الرتكيز عىل القدرة تتطور (٤)
تقريبًا، العامني عمر يف معهم. اللعب يف وترغب اللعب زمالء إىل الطفلة تنتبه (٥)
الخامسة تبلغ وعندما الصحبة. عن بحثًا األصدقاء أحد بجوار الجلوس عىل اللعب يقترص
أخرى. صديقة مع التنسيق من نوًعا تتطلب التي األلعاب ممارسة يف ترغب السادسة، أو

الظهور. يف املركَّبة األلعاب وتبدأ
االهتمام الخاصبروابط األهل نموذج الطفلة وتراقب االجتماعية؛ العالقات تتعزز (٦)

وتحاكيه.
للطفلة االنفعالية السيطرة ولكن الخالفات، بتسوية الخاصة املهارة بوادر تظهر (٧)
بحلول الخالفات معدل يرتاجع أن وينبغي آلخر. آٍن من البالغني ل تدخُّ إىل بحاجة تزال ال

السادسة. السنة
يتضمن أصبح الذي االجتماعي العالم مع االرتياح من معقول بقدر الطفلة تشعر (٨)
األفراد من الكربى الشبكة هذه وتعني أيًضا. آخرين وأطفاًال آخرين بالغني أفراًدا اآلن
يف األكرب النطاق عىل املنزل يف االنسجام عن تعرفه ما تعميِم يف تبدأ أن يجب الطفلة أن

ذلك. إىل وما واملالعب املدرسة
تستجيب قد ذلك مع السادس. العام بحلول االنفعاالت يف التحكم نضج يزداد (٩)
بشكل ولكن قليًال. بالبكاء ملشاعرها البعض إيذاء أو صغري بجرح إصابتها إىل الطفلة

ما. حدٍّ إىل بها والتحكم مشاعرها مراقبة املدرسة سن يف الطفلة تستطيع عام،
كشخصصالح. بالتقدير والشعور البالغني إسعاد يف الرغبة تتعزز (١٠)

العالم. مع للتعامل استعداد عىل أصبحت املدرسة سن بلغت التي الطفلة هي ها
من األوىل السنوات تلك تتضمن التي الطفولة من املتوسطة السنوات إىل اآلن لننتقِل
عرشة اثنتي وحتى سنوات ست عمر من املمتدة العمرية املرحلة وهي االبتدائية، املدرسة

سنة.

املتوسطة الطفولة ملرحلة النفسية الصحة قائمة

التطور. بذلك االجتماعية املهارات وتقرتن رسيع، بمعدل املادي العالم َفْهم يتطور (١)
من العديد يف ذاتها تصور يف الطفلَة الجديدة والروابط الجديدة املفاهيم تساعد كما

والعالقات. املواقف
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أن تعلُّم يف الطفلة يساعد اآلخرين» نظر وجهات «إدراك مثل مفاهيم تطور إن (٢)
عالقات. إلنشاء مراعاتها يجب مختلفة ومشاعَر أفكاًرا لآلخرين

نفسه الوقت يف للموقف واحد بُعد من أكثر عىل الرتكيز قدرة تطوير يرتبط (٣)
اآلخرين». نظر وجهات «إدراك بمفهوم

عىل القدرة ويمتلك بالكفاءة يتمتع شخًصا باعتبارها نفسها إىل الطفلة تنظر (٤)
القرارات. اتخاذ

باأللعاب الطفلة وتستمتع ال. فعَّ بشكل توظيفها وكيفية اللغوية املهارة تتطور (٥)
باأللفاظ! والتالعب الكلمات توظيف عىل تعتمد التي

عىل بالقدرة والتحيل املعلومات تنظيم أن الذاكرة حجم يف الزيادات تعني (٦)
واملدرسة املنزل يف العالقات إقامة يف مؤثرتني أداتني يمثالن الحاجة عند استخدامها

عليها. واملحافظة
تكوين يفضل ما عادًة نوع كل ولكن والفتيات، األوالد األقران مجموعات تشمل (٧)

له. املماثل النوع مع صداقات
والزواج. املهنية الحياة يف التفكري مثل املستقبل يف التفكري ظهور يبدأ (٨)

مخلصة. صديقة منها تجعل التي األمور استيعاب إىل جاهدًة الطفلة تسعى (٩)
املقرَّبات. صديقاتها مع والتلطف وااللتزام الوالء مثل سمات املرحلة هذه يف وتتطور

قد اللفظي العداء ولكن عام، بشكل األقران مع الجسدي العنف مظاهر تختفي (١٠)
يزيد.

العمرية الرشيحة وتشمل التطور، من التالية املرحلة عىل «املراهقة» مصطلح يُطَلق
أكثر ملعلومات النفس علماء اكتساب ومع عاًما. عرشين وحتى عرشة الثانية من املمتدة
عوًضا السمات من متمايزتني مجموعتني تحديد األيرس من أنه وجدنا املراهقة، مرحلة عن
املجموعتني عىل ونطلق وحسب؛ واحدة مجموعة يف جميعها السمات بوضع االكتفاء عن

املتأخرة». و«املراهقة املبكرة» «املراهقة
ح يُرجَّ ولكن عادًة. متبع هو كما الزمني الرتتيب حسب أدناه الواردة القائمة ِل تأمَّ
املهام املتأخرة املراهقة ن وتتضمَّ املبكرة، املراهقة مرحلة يف األوىل الخمس املهام تظهر أن
ر يُطوِّ فقد اآلن، حتى املطروحة املناقشات كافة مع الحال هي وكما األخرية. الخمس
ولكن بعدها. أو اإلرشادية النقاط هذه يف املحدَّدة الفرتة قبل املهارات بعَض األطفاُل

أدناه. املذكورة للتقديرات طبًقا املهارات يكتسبون األطفال غالبية
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املراهقة ملرحلة النفسية الصحة قائمة

تغيريات ن تتضمَّ والتي بالبلوغ، املرتبطة الجسدية ات التغريُّ املرحلة هذه يف تحدث (١)
أيًضا. االنفعايل االستقرار عدم عىل الجسدية ات التغريُّ هذه وتدل الهرمونات. يف
يوميٍّا. الذاتي ل التأمُّ يحدث بحيث تعقيًدا أكثر التفكري مهارة تصبح (٢)

والعالقات. املسئولية مثل أمور يف باستمرار التفكري يجري (٣)
الذات. عن الرضا تزايد يف كافة املجاالت يف املتزايد الكفاءة مستوى يساعد (٤)

منهجي. بشكل البديلة الحلول من العديد يف التفكري عىل القدرة تظهر (٥)
التطور. من مزيد تحقيق إىل الهادفة والرغبات اإلمكانيات الذات إدراك يتضمن (٦)
تتألف ثنائية مجموعات إىل واإلناث الذكور من املكونة الصداقة مجموعات تتحول (٧)

غرامية. مواعيد يف يلتقيان وفتاة ولد من
مثل سمات وتظهر األصدقاء. مع املبكر للسلوك انعكاسات املواعدة عالقات تُعد (٨)

والوالء. األمانة
مدار عىل التطور يف ستستمر ومهنية أَُرسية أهداًفا للمستقبل التخطيط يتضمن (٩)

القادم. الَعقد
املجموعات إطار يف كافة التفاعالت يف ويظهر العالقة تجاه املسئولية تحمل يتجىل (١٠)

ذلك. إىل وما واملجتمع والعمل املدرسية

عامة صورة تُقدِّم ولكنها شاملة، ليست املهارات بتطور الخاصة التوقعات هذه إن
الصحة طريق إن أَْكفاء. بالغني أشخاًصا يصريوا حتى األطفال يحتاجها التي للمهارات
واملسئولية العالقات بني التوازن إيجاد من بد وال مبكرة. مرحلة يف يبدأ الجيدة النفسية
ألسباب القدرات هذه األطفال كلُّ يحقق لن ولكن صحية، نتائج لتحقيق الشخصية
الكحوليات وإدمان والبطالة الفقر مثل مزمنة مشكالت من األَُرس تعاني فقد متعددة؛
عىل املدى طويل تأثري لها يكون ولكن فقط واحدة ملرة شديدة بصدمات تمر قد أو وغريها،
معرَّضة أَُرس محيط يف حياتهم بدءوا الذين األطفال هؤالء إىل وبالنسبة األطفال. تطور
عالقات إقامة إلمكانية نظًرا األمر؛ عىل للتغلُّب كبري أمل هناك يزال ال املشكالت، لتلك
عام استعراض تقديم ويعد املعوِّقات. من الرغم عىل الرعاية مقدِّمي مع إيجابية مبكِّرة

املناقشة. هذه لبدء جيدة نقطة الصعاب مع التكيف عىل القدرة ملفهوم
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النفسية والصحة التكيف عىل القدرة (2)

بصورة يتطورون الذين األشخاص أن يُزعم التي السمة تلك هي التكيف عىل القدرة
يُعرف ما بدأ الهائلة. للصعوبات حتى أو للِمحن تعرُّضهم من بالرغم يمتلكونها جيدة
األخرية القليلة العقود يف كمفهوم اإليجابي النفس علم دراسة مع التكيف عىل القدرة عن
تشيكسنتميهاي وميهاي (١٩٩١) سليجمان مارتن النفس عاملا بدأ العرشين. القرن من
عىل األغلب يف ركَّزت قد السابقة البحوث أن يفهمان (١٩٧٩ وبيتي (تشيكسنتميهاي
ليس األمر وهذا العالجي. التدخل يستدعي كان الذي البرشي السلوك أو األمراض علم
إىل النفس علماء تطلَّع إذ عامة؛ بصفة املجال طبيعة إىل بالنظر كثريًا للدهشة مثريًا
من وبدايًة الشخصية. أو االجتماعية األمراض عالج يتسنَّى بحيث البرشي السلوك فهم
ونورمان (١٩٧٩) راتر مايكل أمثال باحثون َكتََب العرشين، القرن وثمانينيات سبعينيات
من الرغم عىل نفسيٍّا، اء األصحَّ األطفال هؤالء لفحص الحاجة عن (١٩٨٥) جارميزي
بضعة هناك أن الباحثان اكتشف املبكرة، أبحاثهما ويف الفقر. مثل ملخاطر تعرُّضهم
هذه تمثَّلت طيبة. نتائج قوا حقَّ ولكنهم مخاطر واجهوا الذين باألطفال ارتبطت عوامل
أٍب ووجود طبيعي، ذكاءٍ ومستَوى إيجابية، مزاجية بطبيعة الطفل تمتع يف العوامل
إيجابي واحد وسياق جيد، معلِّم مثل جيد واحد خارجي وعامل صالحة، أم أو صالح
«العوامل العوامل هذه عىل الباحثني من العديد يُطِلق جيدة. َمدرسة مثل املنزل خارج

التكيف. عىل القدرة إىل املؤدية الوقائية»
(ماستن ماستن آن التطور نفس علم يف املتخصصة واصَلت قريب، عهد ويف
أصبح بحيث األولية النتائج هذه عىل العمَل وآخرون وزمالؤها (١٩٩٨ وكوتسورث
وبفضل التكيف. عىل القدرة لديهم الذين باألطفال املرتبطة للعوامل عمٍل إطاَر اآلن لدينا
والسالمة الطبيعي الذكاء مستوى عىل عالوًة — أنه نعلم مؤخًرا، أُجريت التي البحوث هذه
بنزعٍة التمتَع التكيف عىل بالقدرة املقرتنة املزاجية الطبيعة جوانُب ن تتضمَّ — البيولوجية
اآلخرين، مع واالنسجاِم البيئة، عىل السيطرة النفسعىل بقدرة واإليماِن وهادئٍة، اجتماعيٍة
بقدرة يتحلَّون الذين األطفال لدى يكون ما وعادًة الذاتي. االحرتام من جيد بَقْدٍر والتحيل
يتمتعون كما عالية، تطلعات وَلَديه بالحنان، يتَّسم صالح والد بها أَُرس التكيف عىل
االقتصادي االجتماعي االستقرار ميزة ترتبط ذلك، عىل عالوة األقارب. مع إيجابية بعالقات
وخارج الصعوبات. من الرغم عىل التكيف عىل بقدرة يتسمون أطفال لديها التي باألَُرس
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لنتيجة الطفل بتحقيِق بالطفل، ومهتم إيجابي، بالغ شخص وجوُد ارتبط األرسة، إطار
وكوتسورث ماستن َصت لخَّ املدنية. أو الدينية واملؤسسات املدرسة مستوى عىل إيجابية
العوامل هذه تزال وال ١٩٩٨م، عام يف التكيف عىل القدرة بمفهوم الخاصة التفاصيَل هذه
سببي خط تحديد يَْجِر لم البحث، لطبيعة نظًرا أنه الِحْظ الحايل. الوقت يف الدراسة َقيْد
نعلم فنحن ذلك، من الرغم عىل التكيف. عىل القدرة إىل ويقود الوقائية بالعوامل يبدأ
يف التحديات مع التكيف من األطفال يتمكَّن فقد الجيدة؛ بالنتائج «املرتبطة» العوامل
العالقات عىل تماًما تعتمد التكيف» عىل «القدرة عليها نطلق التي املرونة وهذه بيئاتهم.
يكون قد ولكن التكيف، عىل القدرة هذه بناء يف هائًال دوًرا للوالَدين أن ويبدو االجتماعية.
األَْكفاء فاملدرِّسون أيًضا؛ األطفال عىل إيجابية تأثرياٌت األرسة إطار خارَج األخرى للعوامل

أيًضا. لألطفال الجيدة النفسية الصحة سبيل هم اإليجابية املدرسية البيئات يف
أن وكوتسورث ماستن تَذْكر وبالفعل، كافة. االجتماعية العالقات أساس اآلباء يمثِّل
نرغب عندما للتدخل» األساسية االسرتاتيجيات «إحدى واآلباء األبناء بني الرابطة تعزيز
خالل من امِلَحن عىل التغلب األطفال بمقدور األطفال. لدى التكيف مهارة تعزيز يف
وهذه القائمة. اإليجابية العالقات بتدعيم الصحيحة النتائج وترتبط التكيف، عىل القدرة
ترتبط والتي املزمنة، واملشكالت الحادة العقبات تواجه التي األَُرس مع أيًضا الحال هي
«مخاطر». مصطلح العقبات هذه عىل النفس علماء ويُطِلق الطفل. قها يحقِّ التي بالنتائج
أن حني يف األطفال، لها يتعرَّض التي املزمنة املخاطر أحَد الفقُر يمثِّل املثال، سبيل عىل
نتائج عن يُْسفر ا حادٍّ خطورٍة عامَل يمثِّل قد كاألعاصري، طبيعية، لكارثة الطفل اختبار
يكونون قد األطفال أن الطبيعي التطور إىل بالنسبة هذه الخطورة عوامل وتعني سيئة.

سيئة. نتائج لتحقيق عرضًة
ِفعل ردَّ األطفال يراقب مزمنة، أو حادة أكانت سواء ملخاطَر، األَُرس تتعرَّض عندما
النفس علماء أجرى وقد الخاصة. أفعالهم ردود إبداء لكيفية إشارات ويعتربونه اآلباء
لألرسة، مالِزمة ملخاطر معرَّضني أطفال تربية يتولَّْون الذين واألمهات اآلباء عىل دراسات
حياتهم يف واالزدهار النجاح أطفالهم َق حقَّ ذلك ومع الطالق، أو املزمن الفقر مثل
أهمية مثل معينة ِقيَم غرس عىل العمَل األَُرس لهذه املميزُة السماُت ن تتضمَّ كبالغني.
املثال، سبيل عىل الكربى. الدراسية والطموحات الفردية واملسئولية األرسية العالقات
خالل من ييل، جامعة يف يعمل الذي كومر، جيمس لألطفال النفيس الطب أستاذ اكتشف
الجيدة واملدارس املرتابطة األَُرس أن العرقية؛ األقليات أطفال عىل أجراها التي دراساته
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التحيز مثل للغاية، املرتفعة الخطورة عوامل عىل التغلُّب يف األطفال تساعد أن يمكنها
عوامَل األَُرس تُواِجه عندما أنه أيًضا نَْعلم ذلك، عىل عالوًة .(٢٠٠٤ كومر (انظر والتمييز
تُمثِّل أحداثًا أو صدماٍت ن تتضمَّ والتي لألطفال، الجيدة النفسية الصحة يف تؤثِّر خطورٍة

أيًضا. أَُرسهم بمساعدة التأقلم يمكنهم األطفال من العديد فإن لحياتهم، تهديًدا
صدمة أو فقط واحدة ملرة لصدمة تعرَّضوا الذين باألطفال الخاصة األبحاث إن
واحدة نتيجة األبحاث هذه يف تكرَّرت ذلك، من الرغم عىل العهد. حديثة تزال ال حادة،
التعرض بعَد ألطفالهما واألمان الدفء مشاعر توفري عىل الوالَديْن قدرة أن إىل تشري
عىل اآلباء قدرة أن يُعتقد ولذلك، التأقلم؛ عىل األطفال بقدرة ينبئ مؤًرشا تَُعد ما لصدمٍة
سبيل عىل صادم. التعرضلحدث بعد التأقلم عىل األطفال لقدرة مؤرش أفضل تَُعدُّ التأقلم
ممن األطفال من مجموعة بمتابعة (١٩٨٨) ماكفرالين يس إيه النفس عاِلم قام املثال،
الحدث نحو األم أفعال ردود أن العاِلم واكتشف أسرتاليا، يف طبيعية لكارثة تعرَّضوا
من األطفال ُقْرب بعامل حتى مقارنًة األطفال أفعال ردود عىل أفضل مؤرشات كانت
والواليات األوسط الرشق من أطفال مع مماثلة لنتائج التوصل تم وقد ر. املدمِّ الحدث
املهتمون الباحثون اكتشف الحظ، ولُِحسن أيًضا. شديدة لصدمات تعرَّضوا ممن املتحدة
النوع هذا رون يوفِّ قد الرعاية مقدِّمي من اآلخرين البالغني أن الصدمات آثار بدراسة
من العديد أجرى الذي بونانو، إيه جورج النفس عالم ويشري أيًضا. الوقائية العوامل من
التعايف مسارات من العديد وجود إىل الصدمات، بعد التكيف عىل القدرة حول الدراسات
أحد التكيف عىل الفردية القدرة وتَُعدُّ .(٢٠٠٤ بونانو (انظر ما لصدمٍة التعرض بعد

األمر. نهاية يف األشخاص بني تعاون كمظاهر الواقع يف تبدو التي املسارات هذه
واملجتمعات األَُرس تركيز خالل من األطفال لدى الصحي النفيس التطور دعم يمكن
قدرة تعزيَز أن ندرك نحن األطفال. حياة يف فارًقا تَصنع التي الوقائية العوامل عىل ككلٍّ
يتمتعوا أن يمكن األطفال من كبريًا عدًدا وأن ممكٌن، أمٌر املخاطر مع التكيف عىل األطفال
لدى والعاطفية واالجتماعية املعرفية الصحة تطور عىل الرتكيز إن جيدة. نفسية بصحة
االهتمام بنفس يحظى هدًفا تكون أن ينبغي والتي نفسية، صحة إىل سيُرتَجم األطفال
تطور مع املهام تتنوع وبينما املتحدة. الواليات يف لألطفال البدنية الصحة به تحظى الذي
أصحاءَ أطفاٍل لتنشئة بارًزا يظل وكمعلمني رعاية كمقدِّمي البالغني دور فإن األطفال،

نفسيٍّا.
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للكتاب استعراضعام (3)

أجل من الشخصية املسئولية ِر وتطوُّ العالقات بناءِ عىل الكتاب هذا يف الرتكيز ينصبُّ
كأفراد لألطفال إيجابية الت بمحصِّ العاملني هذين ارتباط وكيفية الجيدة النفسية الصحة
مؤسسات مثل املنزل، خارج بيئات ويف املنزل يف املعريف النمو بفحص سنبدأ بالغني.
مسار يف األقران ومع املنزل يف االجتماعي النمو وسيسري واملدارس، الرسمية الرعاية
جانب إىل باآلخرين وعالقتهم لِقيَمهم األطفال تطوير كيفية أيًضا سنفحص كما مشابه.
االجتماعي، والنمو املعريف النمو دور سنطرح األخري، الفصل يف الدعابة. لحسِّ تطويرهم
عىل صحية لحياة جيدة كمؤرشات العالقات، يف الفكاهة وحس الِقيَم دور ذلك يف بما
وبني املفاهيم هذه بني الربط سيَجري كما االجتماعي. بالنشاط وزاخرة النفيس املستوى

الجيدة. النفسية الصحة من كجزء التسامح تعزيز حول دائر جدل
تطورها مسار كان لو كما االفتتاحي املشهد يف ترتاقص التي الدارجة الطفلة تبدو
ويوضح نموها. مدار عىل ستساعدها وقائية عوامل ن تتضمَّ راسخة قاعدة عىل س تَأسَّ
عىل بالنفع ستعود جيدة نفسية صحة إىل الصحية العالقات تؤدِّي كيف لها والداها
املنزل. يف واالجتماعي املعريف بالنمو تبدأ الجيدة النفسية فالصحة املستقبل؛ يف اآلخرين
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الثاني الفصل

املبكر املعريف النمو

بعُد، الرتكيز عىل القادرتني غرِي الجميلتني العينني ذو الرضيع الطفل يبدو
يف إليه وتتحدَّث معه وتَُهْمِهم طفلها، إلرضاع األم تستعد للرضاعة. بًا متأهِّ
إليها، الطفل ينظر إرضاعه. يف وتبدأ لالسرتخاء املقعد عىل تتمدَّد بينما حنان
استعداًدا بالهدوء ِليَنْعم عينيه ويغلق وجهها ل ويتأمَّ بالفعل إليها ينظر
لألم يتضح ورائعة. جديدة لحظة فهذه غامرة؛ بسعادة األم تشعر للرضاعة.
والرضا. الطمأنينة له يوفر فحضورها عليها؛ إال ينصبُّ ال الرضيع تركيز أن
شأنها من التي املعرفية، التغريات من سلسلًة بدأ قد رضيعها أن األم وتدرك

الخارجي. وبالعالم بها تربطه أن

املهارات ر تطوُّ وهو أال الجيدة؛ النفسية للصحة األول املعيار الفصل هذا يف سنتناول
تفكرِي َر تطوُّ ببساطٍة يعني املعريف النمو أو التطور إن املبكرة. الطفولة يف املعرفية
— كبري حدٍّ إىل — بيئاتهم مع الناس تفاُعل جودة مستوى يعتمد الوقت. بمرور الطفل
يف معرفة من لديهم ما يستخدمون وكيف املايض، يف املكتَسبة لألشياء تذكُّرهم مدى عىل
الجديدة املعلومات من ق التحقُّ يمكنهم مًدى أي وإىل بنجاح، اليومية حياتهم أمور تسيري
الطبيعي املعريف النمو مؤرشات سأستكشف املعريف. مخزونهم داخل منها الجديد ودمج
يف ناقشنا وكما لألبناء. الجيدة والرتبية الجيدة النفسية بالصحة ارتباطها ناحية من
معظم أن األبحاث أثبتت التي املهارات اكتساب إىل الطبيعي النمو يشري األول، الفصل

معينة. سنٍّ إىل وصولهم لدى إتقانها يمكنهم األطفال
تعلُّمهم بيئات يف قوية ببداية األطفال حظي إذا الجيدة النفسية الصحة تُعزَّز
من عام بوجه لبيئاتهم املميزة بالسمات الخاصة املعلومات األطفال ويكتسب األوىل.



والعرشين الحادي القرن يف األطفال تنشئة

البالغني استجابة طريقُة تُمثِّل كما حياتهم، يف البالغني مع َلُهم األوىل التفاعالت خالل
يكون قد املقبلة. السنوات يف األطفال نمو لكيفية األهمية يف غاية مؤًرشا الرُّضع لألطفال
الواقع؛ يف االتساع شديَد األطفال نحو الرعاية مقدِّمي من البالغني استجابات نطاُق
وحب؛ بعناية احتياجاتهم كافة يَُلبُّون رعاية بمقدِّمي الرُّضع األطفال بعض فيحظى
العديد ويحظى البالغني. جانب من اهتمام بأي يحظون ال آخرون ُرضع أطفال وثمة
هذين بني املنتصف يف يقع البالغني من رعاية بمستوى اآلخرين الرُّضع األطفال من

والتواصل. العناية من الحدَّين
الوالدة، قبل وحتى والدتهم. يوم منذ املادية بيئاتهم يف التطور يف األطفال تفكري يبدأ
بالفعل يستجيبون ولكنهم الغالب، يف انعكاسيًة تكون األطفال مدارَك أن الباحثون يعتقد
عىل ثنائيًة تفاعالٍت الوالدة حديِث للطفِل الجسديُة االحتياجاُت تتطلَّب الخارجية. للبيئة
يَستدعي واالجتماعي. املعريف التطور مع مطلقة بصورة التفاعالت هذه وتتشابك الفور،
شعوره حالة يف ويسرتخي البكاء، خالل من لرعايته البالغني الطبيعيُّ الرضيُع الطفُل
الثالث الشهر ببلوغه جليٍّا البرصي التواصل يَظهر البرش. مع التواصل يف ويرغب بالشبع
االهتمام عىل مؤًرشا — والهمهمة واالبتسام البكاء مع جنب إىل جنبًا — ويُعد العمر، من
العالقات رحلة تبدأ الرعاية. مقدِّمي جانب من واملرغوبنَْي َعنْي املتوقَّ الجسدية والرعاية
األهمية بالغ أمر املبكر املعريف النمو وهذا الطفل. تطور مدار عىل وتستمر مبكًرا البرشية

الجيدة. النفسية للصحة
الصغار، األطفال لدى املعريف التطور َسرْي توضيح إىل الفصل هذا يف أَهِدف
البالغني بني التفاعالت باستكشاف سنبدأ التطور. لهذا البالغني تحفيز كيفية إىل إضافة
أو ضعيفًة الرابطُة هذه تكون عندما يحدث أن يمكن ما نستطلع ثم الرُّضع، واألطفال
هذا يُعد وال االجتماعية، املهارة مع بالتزامن املعريف النمو يتطور تقريبًا. موجودٍة غريَ
الوظائف بأداء االجتماعية الوظائف أداء يرتبط إذ مفاجئًا؛ التطور مجاالت بني التفاعل
وجوَد تتطلَّب النفسية فالصحة الجيدة؛ النفسية الصحة مقومات من وكالهما املعرفية،
ذلك ويعزِّزون ببيئاتهم اهتماًما األطفال ر يطوِّ لكي البالغني اهتماُم قواُمها متينٍة قاعدٍة
مع النشيطني الرُّضع األطفال تعامل إىل األمر نهاية يف االهتماُم هذا ويُرتَجم االهتمام.
تطورهم َلِبنات الرُّضع األطفال يضع املعريف. تطورهم يف يساعد الذي املادي، العالم
البالغني من الكبرية املساعدة مع جنب إىل جنبًا هذا يتم كان وإن بفاعلية، بأنفسهم

حياتهم. يف املوجودين
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واألبحاث الخلفية (1)

توفري عىل القادرون الرعاية مقدِّمو ويُْحِرز حوله، من بالعالم كثريًا الرضيع الطفل يهتم
وموسيقى وكتب ألعاب صورة يف التحفيز هذا يكون وقد رائعًة. نتائَج ألطفالهم التحفيز
ما، بدميٍة يلهو الذي الرضيع فالطفل أخرى؛ برشية وأصوات ووجوه باللمس ومداعبة
أحد الرُّضع األطفال عند املعريف النمو تحفيز ولعل الجديدة. األشياء من العديد يتعلَّم

اآلباء. منها يستفيد قد التي الشائعة اإلعالم وسائل يف نًرشا األكثر املوضوعات
عىل كثريًا اإلعالم وسائل اهتماُم انصبَّ وثمانينياته، العرشين القرن سبعينيات يف
لدى املعريف النمو تحفيز عىل والعليا الوسطى الطبقتني إىل املنتمني اآلباء قدرة مدى
املعريف التحفيز تقديم كيفية عن املألوفة اإلعالم وسائل يف املعلومات كانت وقد أطفالهم.
هائٌل تركيٌز هناك كان األمر. يف املبالغة إىل تميل كانت ولكنها غالبًا، صحيحة لألطفال
كأحد فئاٍت، يف األشياء وترتيب األشكال، عىل البرصي التعرُّف مثل املهارات؛ تطوير عىل
إىل وجداول زمنية أُُطر ُقدِّمت وقد «أذكياء». أطفال تنشئة بهدف املعريف؛ التحفيز أشكال
الرغم وعىل فكريٍّا. موهوبني أطفال لتنشئة الالزمة للتحفيز املثالية املناهج بصفتها اآلباء
تحذيرية إشارة ثمة املفرطة، الحماسة هذه من استفادوا ربما األطفال بعض أن من
األطفال. له يتحمَّ أن يمكن الذي التحفيز وَقْدر األطفال، لدى الكيل التطور بطبيعة تتعلَّق
الطفل، لهذا الراحة توفري االعتبار يف آخذًا طفله، ز يحفِّ الذي الحنون الوالد إن
هذه يف األهمية ذوي اآلخرين واألشخاص بيئته عن معلومات نفسه الوقت يف يعطيه
راحة عىل الطفل مع تعاُمله عند البالغ الشخص تركيز ينصبَّ أن وينبغي البيئة.
أطفال بتنشئة املتعلِّق الجانب عىل الرتكيز من بدًال التحفيز لحظات يف واهتماماته الطفل
الرُّضع األطفال يعتمد بالتزامن. يَحدث واملعرفية االجتماعية املهارة تطوير إن إذ عباقرة؛
املعريف؛ للنمو مناِسبًة تحفيٍز مستوياِت ن تتضمَّ تفاعلية بيئة لتوفري الرعاية مقدِّمي عىل
التفاعل عنَرصي الرضيع للطفل املثايل التطور عىل تركيُزُه ن يتضمَّ الذي الرعاية فمقدِّم
النفسية الصحة تعزيز يف بذلك يساعد املعريف، التحفيز مع جنب إىل جنبًا والتنشئة

عامة. بصفة
النفس عاملة اكتشفت الرُّضع؟ األطفال لدى املعريف اإلدراك عن نعرف ماذا
أن — (٢٠٠٢) سبيلكي إس إليزابيث — الرُّضع لدى املعريف اإلدراك يف صة املتخصِّ
بإجراء املقرتنة الصعوبات عن النظر برصف بالتعقيد، يتسم الرُّضع لدى املعريف اإلدراك
ومثل الكالمية؛ للُّغة استخدامهم من االستفادة عىل القدرة دون األطفال فكر عىل األبحاث
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املرحلة هذه عىل األبحاث إجراء أن يعني الرضيع الطفل لدى اللُّغوي» غري «التمثيل هذا
أن اكتشفوا مثلها آخرين وباحثني سبيلكي ولكنَّ تحديًا. يمثِّل قد الحياة من التطورية
يمكنهم كما والنتيجة، السبب عن أوَّيل ومفهوم األشياء عن مفاهيم لديهم الرُّضع األطفال
من العديد بني ِمن ما يشءٍ تمييز ويمكنهم بل بشئونهم، يهتمون َمن عىل التعرف
وليست واحًدا عاًما بلوغهم قبل يدركونها التي للمفاهيم أمثلة إال ليست وهذه األشياء،
اإلدراك عمق عىل النفس علماء بني إجماع وجود عدم من الرغم وعىل الحرص. سبيل عىل
عاَلم أن — أخرى نتائج إىل إضافًة — النتائج هذه تثبت ع، الرضَّ األطفال لدى املعريف
الصدد، هذا يف التفاصيل. من الكثري ن يتضمَّ الرضيع بالطفل الخاص املعريف اإلدراك

جوانبه. لتعدد إضافًة بالثراء، املرحلة هذه يف األطفال لدى املعريف اإلدراك يتميز

البدنية الصحة (2)

احتياجاتهم لتلبية البالغني عاَلم عىل ع الرضَّ األطفال اعتماد نتذكَّر أن بمكان األهمية من
والدفء الغذاء عىل الرضيع للطفل املادي العاَلم يشتمل أن يجب بدايًة أيًضا. البيولوجية
للطفل البدني التطور يسلك حتى األساسية الحاجات هذه البالغون ويلبِّي والراحة،
مجاراته إمكانيَة الطفل لدى بدنية علَّة وجود عدُم يعني ذلك، عىل عالوًة صحيٍّا. مساًرا
النفس علم يف عقود عدة مدار عىل أُجريت التي األبحاث أثبتت وقد البيئي. للتحفيز
بصورة املعرفية وظائفهم يؤدُّون بدنيٍّا اء األصحَّ األطفال أن الرُّضع األطفال وتطور
نقصان مثل بمشكالت؛ البدنية صحتهم تأثرت الذين الرُّضع باألطفال مقارنًة جيدة
غري الحمل مثل نفسية بعوامل املرتبط اإلهمال أو التغذية، ضعف أو الوالدة، عند الوزن

مثًال. فيه املرغوب
الرُّضع، األطفال لدى املعريف اإلدراك مجال يف متخصصون باحثون أثبت الواقع، يف
زات املحفِّ وتنسيق البرصي اإلدراك مثل سلوكياٍت أن ،(١٩٩٤) روز إيه سوزان مثل
ر تتطوَّ الوزن؛ نقصان من يعانون الذين ع الرضَّ األطفال لدى باللمس املرتبطة البرصية
الفرق هذا ويبدو وزنًا، األكثر األطفال لدى نفسها بالسلوكيات مقارنًة أقل بصورة
الرضيع فالطفل العمر؛ من أشهر خمسة الطفل يبلغ أن منذ مبكرة مرحلة يف واضًحا
بمساعدة البيئة مع مالئمة بصورة للتكيف جيدة فرصة لديه بدنية بصحة يتمتع الذي
احتياجاته عىل ويحصل متوسط بوزن يولد الذي الرضيع والطفل االجتماعية، العالقات
األطفال يحتاج التكيف. هذا يف عادًة يتفوق الرعاية مقدِّمي من البالغني من الغذائية
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هل ومعرفيٍّا. اجتماعيٍّا يتطوروا لكي البدنية الصحة من قوي أساس إىل كافة ع الرضَّ
النفيس؟ والعاَلم املادي العاَلم بني التفاعل عن األول الفصل يف الواردَة املالحظاِت تَذْكر
الجيدة النفسية الصحة وتُعزَّز ُقُدًما. يسري كي العاَلمني كال إىل الطبيعي التطور يحتاج

االنفعالية. واالجتماعية واملعرفية البدنية الصحة بني التفاعل خالل من

املعريف اإلدراك خطوات (3)

البيئة مع يدويٍّا للتعامل رضيع طفل بها يقوم التي للمحاوالت واحًدا مثاًال هنا سنذكر
املعريف التطور يسري لكي الزمة محدَّدة سلوكيات ملناقشة جيدة انطالق نقطة ليكون
وبالزحف البرصي. محيطه يف ما شيئًا رضيٌع طفٌل يرى الرضيع. الطفل لدى ُقدًما
عدة وبعد ما، يوٍم ويف نحوه. اليشءَ هذا يجذب أن يحاول املتناسقة، غري الذراع وحركات
منه بالقرب الطفل َجذَبَه الذي واليشء نحوه. اليشءِ هذا جرِّ يف الطفل ينجح محاوالت،
من الطفل يتمكَّن املحاوالت، تكرار ومع بيده. ويحرِّكه أوضح بشكل اآلن يراه أن يمكن
الذي اليشء مع بيده للتعامل للطفل فرصًة ذلك يتيح منه. بالقرب َجذَبَه ما يشءٍ التقاط
يُنِْعم وأن يده، من اليشءَ هذا يُلقي أن للطفل ويمكن قبل. ذي من أكثر بصورة يحمله
التسعة الشهور مدار عىل التقدم هذا يحدث وبينما ثانية. يلتقطه وقد أكثر، فيه النظر
رسيعة بوترية الواقع يف يحدث أنه كما باملالحظة، جدير فإنه الطفل، حياة من األوىل

للغاية.
بهذا املرتبطة األوَّلية القواعد يالِحظ فإنه ما، يشءٍ يف التحكَم الطفل تعلُّم خالل
لهزِّها الطفل تدفع أصواتًا تُصِدر فإنها الشخشيخة، ِبَرجِّ الطفل يقوم فعندما اليشء؛
بعيًدا بقذفها يقوم وربما اللعبة مع بيده بالتعامل املثال يف املذكور الطفل يستمتع ثانيًة.
علماء أن من وبالرغم نفسه. يف ما لغرٍض أو اإلثارة بدافع ذلك أكان سواء جسده، عن
عىل ما لحدٍث املعريف التمثيل يشتمل أن يمكن مًدى أي إىل تحديُد يمكنهم ال النفس
فإن — قذفته» الذي اليشء التقاط أحيانًا أستطيع «ال مثل — الطفل عند ضمنيٍّ معنًى
غالبًا الحدث هذا وينطوي ملساعدته. الرعاية َم مقدِّ ويدعو باإلحباط يشعر قد الطفل
ثانية، الطفل من وتقريبه اليشء ذلك التقاط لعبة يف بالغ شخص اشرتاك رضورة عىل

وتكراًرا. مراًرا وربما
يوميٍّا تحدث أنها يبدو التي — هذه اإلجادة ملحاوالت الرائعة األسس من العديد ثمة
تَظهر البيئة. مع للطفل األوىل التعامالت لهذه سابق نحو عىل تحدث — األطفال حياة يف
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حدٍّ إىل عه توقُّ يمكن برتتيٍب املهارات بتطور الخاصة التقريبية التقديرات أو األسس هذه
النمو. يف اآلخذ الطفل جوهر تعكس أنها كما ما،

اإلجادة مرحلة إىل الوصول (4)

جسده، من بالقرب جذَّاب يشء َسْحب عىل «اإلقدام» من الرضيع الطفل يتمكَّن لكي
تستوجب السلوكيات، من مجموعة لديه تتوافر أن ينبغي مثالنا، يف املذكور الطفل مثل
املهارات «مجموعة عليه نطلق أن يمكن سلوكي نمط إطار يف تنسيقية جهوًدا جميُعها
كثريٌة املقدام الرضيع الطفل لدى تَظهر التي العديدَة السلوكياِت إن باإلجادة». الخاصة
يحدث الذي فالتدرج األطفال. لتطور الدارسني لغري مفاِجئة تكون وربما بل للغاية،
بحركات القيام أو التحرك يستطيع ال الذي الوالدة حديث للطفل التام االعتماد من
من األوىل السنة مدار عىل يَحدث البيئة، مع اليدوي التعامل مرحلة إىل وصوًال متناسقة،
يف ينجح الذي الطفل لدى تظهر التي للوظائف تلخيًصا التالية القائمة وتعكس العمر.
«التقْط لعبة يف ملشاركته الرعاية مقدِّم واستقطاب األشياء مع بيديه التعامل كيفية تعلُّم

دميتي».

املبكر االستكشاف إلجادة الالزمة املهارات مجموعة

البرصي. الرتكيز (١)
االنتباه. (٢)

الكربى. الحركية للمهارات الجسدية اإلجادة (٣)
االهتمام/الرغبات. تحفيز (٤)
مرغوب. يشء عىل التعرف (٥)

الجديدة. األشياء من باإلثارة الشعور (٦)
الفعل. عىل واملثابرة الرتكيز ثبات (٧)

والحركية. واللمسية البرصية السلوكيات تنسيق (٨)
لها. املقابلة واألصابع اإلبهام بني التنسيق من َقْدر (٩)

للطفل الرعاية مقدِّمي انتباه تجذب والتي الكالم، تسبق التي االنفعالية األصوات (١٠)
اإلحباط. أو اإلثارة عن تنمُّ التي األصوات مثل الرضيع؛
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وقت حان قد أنه البالغون ليدرك أصواتًا ويصدر ويلقيها بالدمية الطفل يمسك إذن
املهارات مجموعة وتتجىلَّ دميتي». «التقْط لعبة تبدأ وهكذا اللعب. يف ومشاركته املساعدة
يف اآلخر الشخص أو الرعاية مقدِّم بإرشاك وتقرتن الرضيع الطفل إجادة عن تنم التي

اللعبة. يف االجتماعي املحيط

االنفعاالت لغة (5)

ن تضمُّ بمدى التباديل السلوك هذا يف للمشاركة البالغني استعداد من كبري َقْدر يتعلَّق
الرُّضع األطفال يخرج عندما باألفراد. االتصال يف رغبًة الرضيع الطفل سلوكياِت
رؤية ويمكنهم أصوات، وإصدار بالوجه تعبريات إبداء يمكنهم العالم، إىل اء األصحَّ
ولكنها الحواس، هذه حدة تتفاوت واللمس. والشم االستماع ويمكنهم وأشياء، أشخاص
الرُّضَع األطفاَل الوظائِف هذه جميُع وتساعد الوالدة، حديثي األطفال كل لدى موجودة
األطفال يف املتخصص الباحث أمثال نفس، علماء ويَذْكر الجديدة. بيئاتهم مع التكيف يف
االجتماعي والتطور البيولوجية السمات بني التفاعَل أن ،(١٩٨٠) إيمدي روبرت الرُّضع
انفعاالته عن التعبري عىل الرضيع الطفل قدرة وتَُعدُّ املعريف. للتكيف األهمية شديد أمٌر
الثقافات مختلف ويف الوالدة. بحديث االهتمام عىل البالغني يساعد ا عامٍّ تكيُّفيٍّا سلوًكا
البالغني من استجابًة الرضيع الطفل انفعال يتطلَّب السكانية، االجتماعية والظروف
أيًضا يهتمون فإنهم شهرين، الرُّضع األطفال يبلغ وعندما حياته. يف الرعاية مقدِّمي
املنعطف هذا وعند كبري. بقدر الرعاية مقدِّمي وجوه ص تفحُّ يف ويستغرقون بالبالغني
تجاه االنفعالية االستجابات من انتقلوا قد األطفال يكون العمر، من شهرين بمرور
الطفل يكون وقد أيًضا. أفراد من بها وما للبيئة االستجابة إىل فقط الداخلية شئونهم
الرتكيز يف التحول هذا ق حقَّ قد الفصل لهذا االفتتاحية الفقرة يف ذكرناه الذي الرضيع
كان أنه عىل دلَّ قد معدودة، لثواٍن كان وإن حتى ه، أمِّ عىل تركيزه إن إذ االنفعايل؛

بيئته. يف ما ليشءٍ يستجيب
السادس شهره بحلول الرضيع الطفل لدى الواضحُة االنفعاليُة التعبرياُت تشمل
مجموعة من لها ويا والحزَن. والغضَب والخوَف والدهشَة واالهتماَم واالبتساَم البكاءَ
أن من الرغم وعىل الصغري! الشخص هذا مثل عىل تبدو التي التعبريات من كبرية
تَصدر التي املبكرة اإلشارات هذه تَُعدُّ أخرى، تواُصٍل وسيلَة قريٍب عما ستصبح اللغة
الجيدة. النفسية الصحة لتطور األهمية شديدَة الرعاية مقدِّم نحو الرضيع الطفل عن
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د وتجسِّ االنفعايل. التعبري لغة خالل من الرضيع والطفل الوالَديْن بني الرابطة تتطور
واالجتماعيِّ املعريفِّ التطوِر وجوانَب اللغِة بوادَر املعلومات لتبادل املبكرُة العملياُت هذه

األخرى.
الرُّضع، األطفال لدى املعريف واإلدراك االنفعايل التعبري مجال يف الخبريتان تعتقد
مربمجٌة أطفالهم تحفيز عىل البالغني قدرَة أن ،(١٩٩٢) بابوزيك وميشتيلد هانوس
وراثية تكيُّفية رسائل البالغني لدى يكون إذ إرادية؛ وال تكيُّفية قدرة أنها أو وراثيٍّا،
الرابطة وتتعزَّز الوظيفة. هذه يؤدُّون الرعاية مقدِّمي وأغلب أطفالهم، رعاية حول
تذكر ذلك، مع صحية. عالقات بينهما تجمع اللذين والطفل الوالد ثنائي بني النفسية
حدوٍد يف يَحدث أن يجب الرُّضع األطفال تحفيز أن بابوزيك وميشتيلد هانوس الخبريتان
األطفال يستجيب ولكي الرضيع. الطفل لدى املعريف اإلدراك ر يتطوَّ لكي ما حدٍّ إىل ضيِّقٍة

للنمو: إيجابيٍّ عمٍل إطاَر ر توفِّ التي الحدود ييل فيما لكم نَذْكر زات، للمحفِّ الرُّضع

الرضيع الطفل لدى املعريف اإلدراك تحفيز

مرة كل يف واحد يشء الرُّضع: لألطفال ما حدٍّ إىل بسيطة زات محفِّ تقديم يجب (١)
مرة. كل يف واحد شخص خالل من

البسيطة. زات املحفِّ تكرار إىل األطفال يحتاج (٢)
توفري أجل من ذلك ومراعاة زات للمحفِّ األطفال ل تحمُّ مدى عىل التعرف ينبغي (٣)

لهم. واالهتمام الراحة من األمثل الَقْدر
يستجيب فقد املهارات؛ تطور من هرمي تدرُّج إطاِر يف الرُّضع األطفال يستجيب (٤)
أو األب يحفزه وقد «ب». حرف مثل صوتًا رضيٌع طفٌل يُخِرج عندما مثًال األم أو األب
بابا.» با، «ُقل مثل: عبارة قول خالل من متحرك بحرف مقرتنًا الحرف هذا لنطق األم
املثال، سبيل عىل املهارات؛ تطور تجاه الرضيع الطفل استجابة متابعة يجب (٥)
إصدار تحفيز الرعاية مقدِّمي عىل يجب األصوات، ألحد اإلتقان بعَض الطفُل يُظهر عندما

منهجية. بصورة أخرى أصوات

وبخالف والجنسني. واألعمار الثقافات مختلف بني شائعٌة هذه اآلباءِ سلوكياِت أن ويُعتقد
يف سابًقا املذكورة السلوكيات يمارسون الذين اآلخرون األشخاص ينجح الفعليني، اآلباء
دعائَم أو ركائَز السلوكيات هذه اعتبار ويمكن الرُّضع. لألطفال املعريف اإلدراك تيسري
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أو سنٍّا األكرب األشقاء خالل من الدعم هذا يُقدَّم وقد الرُّضع. لألطفال املعريف للتطور
أيًضا. األطفال رعاية مجال يف العاملني أو اآلخرين األقارب

والطفل اآلباء بني التبادلية العالقة (6)

املوجودين األطفال رعاية مجال يف والعاملني اآلباء يف غالبًا يتمثلون الذين البالغون، يتوىلَّ
التي التفاعالُت وتُنبِّئ األطفال. بها ر سيتطوَّ التي البيئِة تهيئَة الرُّضع، األطفال عالم يف
من أو لوجه، وجًها التواصل خالل من أكانت سواءٌ — واألطفال البالغني بني تَحدث
الطفل كفاءة بمستوى — األطفال بيئة يف ببساطة لالهتمام املثرية األشياء وضع خالل
الرعاية. ُم مقدِّ البالُغ الشخُص يلعبه الذي الدور شأن من التقليل يمكن ال لذلك بعد؛ فيما
الطفل ورعاية للطفل الوالدين رعاية بدراسة ُكلِّفوا ممن الباحثني، من مجموعة ذكرْت
ما البرشية، والتنمية الطفل لصحة الوطني املعهد عن نيابة أخرى أطراف جانب من

ييل:

املعريف بالتطور تتنبَّأ التي الرئيسية العوامل أحَد للطفل الوالَديْن رعايُة تَُعدُّ
السنوات يف األرسة تلعبه الذي املحوري للدور نظًرا األطفال؛ لدى واالجتماعي
إيجابية وبيئية وراثية تأثريات تحمل ألنها ونظًرا األطفال، عمر يف األوىل

.(١٠٠ :٢٠٠٦ (نتورك لألطفال

أيًضا ترتبط املنزل خارج للطفل الجيدة الرعاية إن بقول هؤالء النفس علماء تابََع
(سأناقش األخرى واالجتماعي املعريف التطور وجوانب اللغة صعيد عىل إيجابية بمكاسب
الجدير من الثالث). الفصل يف تفصيًال أكثر بصورة املعريف والتطور الطفل رعاية
البرشية والتنمية الطفل لصحة الوطني للمعهد التابعة البحثية املجموعة أن باملالحظة
يصنعها التي البيئية والتأثريات اآلباء من الوراثية العوامل من كلٍّ أهمية عىل تؤكِّد
الوراثية «التأثريات وتشري األطفال. تطور يف الوالدين أهمية عىل تركيزهم إطار يف اآلباء
مسار تهيئة يف يساعد الذي اء، األصحَّ الرُّضع األطفال لدى الجيني التعبري إىل اإليجابية»
وَمن ببيئاتهم املهتمني الرُّضع األطفال أن يُعتقد املثال، سبيل عىل بهم. الخاص التطور
يتميزون الرعاية؛ مقدِّمي من املساعدة بعض خالل من أنفسهم تهدئة يستطيعون
املحيطة. للبيئة لالستجابة وراثية بنزعة مقرتنة سمة وهي إيجابية، مزاجية بطبيعة
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من بكلٍّ ربطه وجرى األول، الفصل يف هذا الذاتي االنضباط سلوك ناقشنا أننا تَذَكَّْر
أيًضا. واالجتماعية املعرفية التفاعالت

والذي إليه، الرعاية مقدِّم استدعاء يستطيع الذي املعاىف الرضيع للطفل ح يُرجَّ
جيًدا يتكيَّف أن معقولة؛ زمنية فرتة خالل يف رغباته وإرضاء وتهدئته إرضاعه يجري
أو التبادلية العالقة هذه تسهم املستقبلية. التطور مراحل ويف رضيع كطفل البيئة مع
يتطور الطفل أن ضمان يف الرعاية ومقدِّمي الرُّضع األطفال بني هذا املعلومات تبادل
تكيُّفية وظيفة يُعد أوالدهم لتنشئة الوالدين لدى الوراثي امليل أن تَذكَّْر طبيعية. بصورة
الذي البالغون فهؤالء أيًضا. الحيوانية اململكة يف األخرى الرئيسيات كافة فيها تشرتك
نموهم بذلك زون يحفِّ األطفال احتياجات مراعاة مع العالم يف الرُّضع أطفالهم يُِرشكون
اإليجابي؛ النحو هذا عىل واألطفال الوالدين بني الثنائية العالقات كل تبدأ ال لكن املعريف.

أيًضا. ا مهمٍّ للخطر امُلعرَّض التطور عىل األبحاث إجراء يُعد لذا

التكيف عىل والقدرة املخاطر (7)

بداية يف تعرَّضوا ممن األطفال من مجموعاٍت بالدراسة النفس علم يف الباحثون تناول
تتابع حدوث عدم إىل أدَّى بما أُحِبَطت املبكِّرة تطورهم مراحل إن أي ملخاطر؛ حياتهم
كاواي، جزيرة من بأطفال الدراسات هذه من اثنتان تتعلَّق الطبيعي. التطور مراحل
خالل من سندرك ذلك، من الرغم وعىل رومانيا. من وأطفال هاواي، جزر إحدى
الوالدة عند خطورة عوامل جرَّاء صعوبات يعانون األطفال بعض أن أيًضا الدراستني
مع التكيف عىل بقدرة يتمتعون نجدهم آخرين أطفاًال أن حني يف أَُرسهم، محيط ويف

جيدة. بصورة والنمو الظروف
العتمادهم نظًرا كبرية بصورة للمخاطر الرُّضع األطفال تعرُّض احتماالت ترتفع
القدرة البالغون هؤالء يفتقد وقد البالغني. من الرعاية مقدِّمي عىل أيًضا كبري بقدر
أو الكحول إدمان أو العقيل املرض أو الفقر مثل عوامل بسبب بوظائفهم القيام عىل
عوامل ملثل تعرَّضوا ممن — كاواي أطفال كان الصادمة. األحداث عن الناجمة الخسارة
عن الوظائف أداء يف مستوياتهم تدنِّي لخطورة عرضًة أكثر — هذه األَُرسي الخطر
يف األيتام ُدور من األطفال هؤالء من بعٌض حظي وقد بالغني. كأفراد الطبيعي املستوى
وعىل تبنِّيهم. جرى حتى وذلك بالغني، أشخاص أي ِقبَل من للغاية قليلة برعاية رومانيا
الحياتية العوامل ضد أيًضا حصانًة للغاية الصغاُر ُع الرضَّ األطفاُل يمتلك ذلك، من الرغم
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عالوًة وَفْهمها. السلبية األحداث تَذَكُّرهم لعدم وذلك بأخرى؛ أو بطريقة املبكرة السلبية
ِمن املعرفية لة املحصِّ َضعف ملخاطِر املعرَّضني األطفال من العديد يتمكَّن ذلك، عىل
وعواقبها الرُّضع األطفال بعض يواجهها التي العقبات فحص ولكن الوضع». «تداُرك

أفضل. بصورة الطبيعي التطور فهم يف يساعدنا
ورنر إي إيمي النفس عاملتا ِقبَل من كاواي من ع رضَّ أطفال عىل دراسة أُجريت
هذه مثل تسفر ما عادًة عاًما. لثالثني امتدت فرتة مدار عىل (١٩٨٢) سميث إس َوروث
مجموعة عىل الوقت من فرتٍة مدار عىل البحث أُجري حيث — املدى» «طويلِة الدراسة
أن منذ األطفال متابعة جرت االستثنائية. البيانات بعض عن — األشخاص من واحدة
عاًما ٣١ بلغوا حتى مختلفة زمنية فرتات عىل دراستهم وجرت ًعا، ُرضَّ أطفاًال كانوا
صعوبًة أو والدتهم عند إعاقًة ع الرضَّ األطفال هؤالء من ٪١٦ من يقرب ما عانى تقريبًا.
من شكًال يتطلَّب أنه أو يعاق، أن يمكن كان تطورهم بأن أفادت امليالد عملية أثناء ما
عىل هذه النمو قصور حاالت اشتملت وقد مثًال. املدرسة يف معرفية كمعالجة التدخل؛
تعرَّضوا الذين الرُّضع األطفال هؤالء بني ومن متدهور. ذكاء مستوى أو بدنية تشوهات
سلوكيٍة مشكالٍت أو تعلٍُّم مشكالِت من تقريبًا الثلثان عانى الوالدة، عند عالية ملخاطر
أيًضا األطفال هؤالء حياة اتسمت فقد ذلك، ورغم سنوات. عرش العمر من بلغوا عندما
الخطورِة عامُل وكان الجسدية. أو املعرفية إعاقاتهم إىل إضافًة أخرى خطورة بعوامل

األَُرسيَة. البيئَة األحوال أغلب يف هذا اآلخُر
يف االستقرار عدم من حالة وجود عن فضًال مدقع فقر يف تعيش التي األَُرس إن
هي األرجح عىل كانت — عقيل بمرض الوالَديْن أحد إصابة ذلك يف بما — األرسة محيط
بلغوا عندما البلوغ مرحلة مع جيًدا التأقلم من يتمكنوا لم معاقون أطفال لديها من
يف نجاحهم أن عىل األطفال هؤالء حياة الزمت التي الرتبية ظروف دلَّت فقد عاًما؛ ٣١
يصبحوا أن عىل قدرتهم وأن ملخاطر، تعرَّضت قد العقلية صحتهم وأن أُعيق، قد املدرسة
األطفال لهؤالء واالجتماعي املعريف النمو أصبح وقد تضاءلت. قد الني فعَّ بالغني أشخاًصا
ساهمت وقد حياتهم. يف البيئية الخطر لعوامل نظًرا سنتني؛ ببلوغهم للخطر معرًَّضا
العقيل، املرض أو الكحوليات إدمان أو الطالق أو الوالَديْن بني التوافق عدم مثل عوامُل،
سن إىل وصولهم عند خطريٍة سلوكي أو درايس عجز بحاالِت األطفال هؤالء إصابة يف
معدالت لديهم كانت األطفال هؤالء أن عىل نفسها املؤرشات هذه دلَّت وقد العارشة.
يف الحمل حاالت أو العقلية الصحة مشكالت أو الدرايس الفشل أو لإلجرام للجنوح أعىل
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الوالَديْن بني اإليجابية املبكِّرة التفاعالت تَحدث َفَلْم عرشة؛ الثامنة سن يف املراهقة فرتة
والتنشئة التحفيز مقدار يكن ولم عامة، بصفة للتطور البالغة األهمية ذات واألطفال
تعرَّضوا التي التحديات تجاوز يف ملساعدتهم كافيًا والديهم من األطفال بعض اه تلقَّ الذي

األَُرسية. بيئاتهم ويف الوالدة عند لها
تحقيق ملخاطر تعرَّضوا ن ممَّ هؤالء كاواي أطفال ثلث أن لالهتمام املثرية األمور ومن
فكيف واجهوها. التي العقبات مع التعامل حيث من التكيف عىل بقدرة تحلَّوا سيئة نتائج
ورنر اكتشفت هكذا؟ الظروف مع التكيف عىل بقدرة يتمتعون الذين األطفال أصبح
واملتعلقة األول الفصل يف نوقشت التي نفسها الوقاية عوامل أو السمات تلك أن َوسميث
عىل واليقظة بالنشاط تمتعوا الذين فاألطفال الحالة؛ هذه يف تنطبق التكيف عىل بالقدرة
ه بتوجُّ يتميزون أنهم اعتُقد الرعاية؛ مقدِّم ِقبل من تهدئتهم تسنَّى وَمن البدني، املستوى
مع وثيق ارتباط تأسيس إمكانية عىل االجتماعي التوجه هذا دلَّ وقد إيجابي. اجتماعي
الرابطة هذه واعتُربت أطفالهم، احتياجات مراعاة عىل اآلباء حرص وقد الرعاية. م مقدِّ
والقواعد الِبنى لتأسيس جيدة انطالق كنقطة الرضيع وطفلهما الوالدين بني املماثلة
خارجي بدعم أيًضا األطفال هؤالء حظي تطورهم. مدار عىل باألطفال املنوطة والوظائف
الديني. السياق أو األحياء أو املدارس خالل من أكان سواء املراهقة، سنوات أثناء قوي
حتى املعاق، لطفلهم مستقرَّة أَُرسية حياة وفروا الذين األَْكفاء واألمهات اآلباء تمكَّن وقد
البلوغ. مرحلة إىل الناجحة رحلتهم مدار عىل أطفالهم مساعدة من امِلَحن، مواجهة يف
عىل القدرة فإن األَْكفاء، وأمهاتهم وآبائهم كاواي بأطفال الخاصة النتائج لهذه ووفًقا

امِلَحن. مواجهة يف ممكنة التكيف
من العديد عن التخيل جرى رومانية؟ أيتام ُدور يف تربَّوا الذين األطفال عن ماذا
َطَلبَت رومانيا. يف التاريخ من عصيبة فرتة أثناء وأمهاتهم آبائهم ِقبل من األطفال هؤالء
استقراًرا املقابل يف تقدِّم لم ولكنها العدد، كبرية أُرس تكوين البالغني من الحكومة
تُرك جوًعا. تتضوَّر األُرس كانت ذلك من وبدًال األرس. لهذه الرفاهية يكفل اقتصاديٍّا
لتلبية املالية املوارد أو التجهيزات صعيد عىل ُمهيَّأة تكن لم أيتام دور يف األطفال
للعيش مكانًا األحيان أغلب يف األطفال هؤالء لدى كان بهم. الخاصة التطور احتياجات
يمكن بالغني. أفراد من ورعاية اهتمام أو مناسبة تغذية أو تدفئة وسائل بدون فقط
لم إذ املبكر»؛ الشديد «الحرمان عنوان تحت مجتمعًة هذه الخطورة عوامل وصف
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الالزمة الرضيع والطفل الوالد بني الرابطة وانعدمت األساسية، األطفال احتياجات تُلبَّ
الجيدة. النفسية الصحة لتطور

واالجتماعي واملعريف الجسدي التطور عىل بالغ أثر املبكر الشديد الحرمان لهذا
من تبنِّيهم جرى الذين تقريبًا األطفال لنصف الذكاء مستويات انحرصت لألطفال.
وأَْسَهَم التبنِّي. فرتة يف املعريف نموهم مستوى فحص عند التخلف نطاق يف بداية رومانيا
قضاها التي الفرتة زادت وكلما املهارات، إجادة إىل افتقارهم يف والتحفيز التنشئة غياب
مذهلة قصة تظهر ذلك، من الرغم عىل النتائج. ساءت التبني، قبل األيتام دار يف األطفال
جرى الذين الرومانيني األطفال ندرس عندما البرشي التكيف عىل القدرة عن أخرى
الرابعة إىل بوصولهم أنه راتر مايكل الشهري الربيطاني النفيس الطبيب اكتَشف تبنِّيهم.
كانت عمرهم من السادس الشهر َقبل تبنِّيهم جرى الذين األطفال هؤالء فإن عمرهم، من
عند الوظيفي بأدائهم مقارنًة بهم املنوطة املعرفية الوظائف أداء عىل أكرب قدرة لديهم
العمر نفس يف آخرين أطفال بركب» «تلحق األطفال من املجموعة هذه أن بدا فقد التبنِّي؛
الخصبة البيئات فاعلية عن ملحة البيانات هذه تعكس .(٢٠٠٤ وأوكونر راتر (انظر
شديد بحرمان حياتهم األطفال بدأ وإن حتى الرعاية، يقدِّمون وأمهات آباءً تتضمن التي

الوطأة.
جرى والذين — السادسة سن يف الرومانيون األطفاُل ق حقَّ ذلك، من الرغم وعىل
الربيطانيني األطفال من الذكاء اختبارات يف أقل نتائَج — الثاني عامهم بعد تبنِّيهم
يف اإلقامة فرتة طول ارتبط ثم، ومن التبنِّي. َقبل مؤسسات يف وضعهم يَْجِر لم الذين
أن ويبدو املستمر. بالتدهور وثيًقا ارتباًطا الوطأة شديد حرمان يسودها مؤسسية بيئة
حدٍّ إىل الطبيعي رهم تطوُّ يعيق الصغار لألطفال املدى وطويل الوطأة شديد حرمان أي
نموهم؛ لتعزيز كافيًة تكن لم — الصالت تلك افتقاد أو — بالبالغني ِصالتهم إن إذ كبري؛

املعريف. للتطور االجتماعية الرابطة هذه أهمية من التقليل يمكننا ال لذا،

التعلُّق (8)

النفسية الصحة إىل للوصول املبكرة والرعاية التنشئة بأهمية القائلة لآلراء إجماًال،
عىل بالغة بدرجة ويعتمد الوالدة منذ يبدأ لألطفال املعريف فالتطور يدعمها؛ ما الجيدة
مقدِّمي بني املتبادلة الصالُت وتشكِّل البالغني. الرعاية ملقدِّمي اإليجابية االستجابات
املبكرة االتصال روابط عىل يُطَلق ما عادة األوىل. التعلُّم لبيئة األساَس واألطفال الرعاية
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األطفال بني تنشأ السلوكيات من مجموعة أن ببساطٍة يعني الذي «التعلق»، مصطلح هذه
األطفال هؤالء بني تفاعالت تَْحدث إذ األطفال؛ بتطور وتتنبأ الرعاية ومقدِّمي الرُّضع
الشعور تعزيز شأنها من جيدة نفسية رابطة تجمعهم ممن الرعاية ومقدِّمي الرُّضع

عامله. الستكشاف الطفل واستعداد بالراحة
عندما واضحة بصورة الرعاية ومقدِّم الرضيع الطفل بني التفاعالت هذه وتظهر
مقدِّم إىل املرحلة هذه يف الرضيع الطفل ينظر أشهر. وثمانية ستة بني الطفل عمر يرتاوح
العديَد الرضيُع الطفُل يستكشف فقد بيئته؛ الستكشاف آمنة» «قاعدة باعتباره الرعاية
يبدو اآلمنة قاعدته أو األسايس الرعاية مقدِّم مع تَواُصله ولكنَّ منه، القريبة َمى الدُّ من
يَْحدث عندما أنه الرعاية مقدِّم يلعبه الذي الدوُر هذا ويعني نفسه. الوقت يف واضًحا
ضيقه عن عادًة الرضيع الطفل يعربِّ الرعاية، مقدِّم وبني الرضيع الطفل بني انفصال
بإشارات تهدئته ويحاول للطفل الرعاية م مقدِّ يعود وقد األنني. أو البكاء خالل من
وهذا هنا.» بجوارك والدك وسيبقى فْلتلعْب للخوف، داعي «ال قبيل: من لفظية أو بدنية
يساعد النفسية الناحية من وصحية متبادلة عمليات يف يشرتكان شخصني بني التفاعل
يمارسه كان الذي االستكشايف النشاط ممارسة إىل العودة يمكنه بحيث الطفل تهدئة يف
إىل العودة عىل الرضيع الطفل قدرة وتَُعدُّ الرعاية. مقدِّم وبني بينه االنفصال هذا قبل
فاعليتها ومدى — التعلق — بينهما االجتماعية العالقة قوة عىل مؤًرشا سابق نشاط

عام. بشكل
الخاصة التوقعات خلصت بدايًة، االنتقادات. من التعلق مفهوم يسلم لم ذلك، مع
بعض كشفت فقد متباينة؛ نتائج إىل التعلق، بيانات عىل تعتمد التي املستقبيل، بالنجاح
لم بينما الالحقة، والنتائج املبكر التعلُّق تصنيفات بني جيدة صالت عن الدراسات
املختلفة، الثقافات عرب نظرة إلقاء خالل ومن نفسها. النتائج إىل أخرى دراسات تَْخلص
واليابان (١٩٨٥ وجروسمان (جروسمان أملانيا يف للدراسة الخاضعني األطفال أن يبدو
يف للدراسة خضعوا الذين األطفال عن مختلفون (١٩٨٨ وكروننبريج إيجندورن (فان
من أكثر قيود األملان األطفال لدى كانت الدراسات، هذه خالل ومن املتحدة. الواليات
أكرب بمرونة اليابانيون األطفال وحظي املتحدة، الواليات بأطفال مقارنًة البالغني ِقبل
العالقة مقدار عىل البيانات هذه وتدل املتحدة. الواليات بأطفال مقارنًة البالغني ِقبل من
تربية يف الثقافية املمارسات وبني الرعاية ومقدِّمي األطفال بني التعلُّق سلوكيات بني

األطفال.
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ما عادًة — أسايس واحد رعاية مقدِّم وجود فكرة أن آخرون باحثون اكتشف وقد
مضلِّلة. أو عنرصية أو للنساء معادية فكرة هي النمو، جوانب كافة يعزِّز — األم تكون
األصول ذات األمريكية األَُرس من العديد أوساط ويف املتحدة الواليات يف املثال، سبيل عىل
ما وعادًة «األساسيني». الرعاية مقدِّمي من العديد هناك يكون أن املمكن من األفريقية،
الصغار؛ الرُّضع األطفال لرعاية كربى مسئوليٌة اآلخرين واألقارب األشقاء عاتق عىل تقع
مظاهَر الرعاية مقدِّمي وجميع الرُّضع األطفال هؤالء بني الصالِت اعتبار يمكن حيث
التقليدي للمفهوم كامل دعم هناك وليس .(١٩٩٥ وسوبر هاركنيس (انظر صحيًة تعلٍُّق
مفهوم أن نجد ذلك، من الرغم عىل نفسية. ببيانات الالحق التطور عىل كمؤرش للتعلُّق
يف راسٌخ لهم الرعاية ومقدِّمي الرُّضع األطفال بني املتبادلة والتفاعالت االهتمام أهمية
تعزيز يف التفاعل هذا دور ويتمثَّل الثقافات. من والعديد العرقية الجماعات مختلف
وهذه آخر، مكان أي يف أو البيت يف سواءٌ الجديدة، البيئات مع الرُّضع األطفال تكيُّف

املعريف. النمو تعزيز عىل تعمل املبكرة الروابط

به والعالقات املنزل استكشاف (9)

فخروجه بشدة؛ عامله يتسع العمر، من سنتني أو واحدة سنًة الرضيع الطفل يبلغ عندما
املنزل أو الشقة نطاق إىل الحنوننَي الرعاية مقدِّم ذراَعي بني أو للمهد الضيق النطاق من
املحيطة البيئة أرجاء يف الطفل تحرك ومع الرضيع. الطفل بيئة يف هائًال اختالًفا يشكِّل
أشياء استكشاف إمكانيات يدرك فإنه النهاية، يف وامليش الوقوف ثم الزحف خالل من به،

املعريف. النمو مع نفسه الوقت يف الجيدة النفسية الصحة تتطور إذ يوم؛ كل جديدة
يف الصغري الطفل تساعد السلوك بتوقعات املرتبطة والحدود لألوامر االمتثال إن
واملخاوف السالمة والعتبارات املنزل. يف اآلخرين باألشخاص سلوكه يرتبط كيف رؤية
االستكشاف». «ملنطقة مادية حدوًدا البالغون يضع فقد الصحي، بالتطور الخاصة
عىل يقوم ملن ع ُمتوقَّ سلوكي معيار إدراك يف الرضيع الطفل يبدأ الطريقة، وبهذه
أيًضا الرضيع الطفل يتعلم بالحدود، الخاصة واملحظورات القواعد جانب وإىل رعايته.
األطفاَل ما منزٍل يف التدفئة وحداُت تُعرِّض قد املثال، سبيل عىل سلوكه. وعواقب الطاعة
ويجب واضحة، ومحظورات بحدوٍد االلتزاُم الرعاية مقدِّمي عىل يجب لذا لخطر؛ الصغاَر
من القريب الطفل نقل يَُعد ثم ومن وحازًما؛ ًدا محدَّ الرعاية مقدِّم فعل ردُّ يكون أن
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توجيه بإعادة يتعلَّق التأديب من نوًعا أيًضا لالهتمام مثرية ُدًمى به آخر مكان إىل املدفأة
استكشاف الطفل مواصلة حالة يف ولكن، الفور. عىل املعاقبة من بدًال الطفل، اهتمامات

آخر. إجراء التخاذ الرعاية ملقدِّمي الوقت حان فقد املدفأة،
ملدة محدَّد مكان يف بمفرده الطفل بجلوس (ويقيض املؤقت» «العزل أسلوب إن
إذعان عدم سلوك مع للتعامل ووجيه ُمجرَّب حلٌّ العقاب) سبيل عىل محددة زمنية
الطفل عن الصادر للسلوك كنتيجة األسلوَب هذا الرعاية مقدِّمو يطبِّق الصغار. األطفال
إذَْن، الطفل. عمر عىل بناءً مناسبة زمنية حدود تطبيق عىل عالوًة مختلفة، بطرق
ِذكر يُجدي باملدفأة؟ الخاص املثال يف املؤقت العزل أسلوَب الرعاية مقدِّم يوظِّف كيف
الذين األطفال إىل بالنسبة الطفل؛ عمر بمراعاة وْلنبدأ نفًعا. البسيطة القواعد بعض
تكون بيئة يف الطفل وْضُع يكون أن يمكن وعامني، واحد عام بني أعمارهم ترتاوح
إجادة أن من الرغم وعىل اآلمن. اللعب قفص أو املهد مثل مجديًا؛ محدودًة بها الحركُة
الجمل بعَض الرعاية مقدِّمو يقول أن املمكن فمن محدودة، تكون للُّغة الصغار األطفال
ستحصل لدقيقتني. مهدك يف امكث املدفأة. فوق الجلوس يمكنك ال «كال، مثل: املخترصة
توقيت ساعة تستخدم كأن بوضوح التوقيت تحدد أن ويجب للعب.» أخرى فرصة عىل
بنقل ُقْم املحدد، الصوَت التوقيت ساعُة تُصدر وعندما طنان. جهاز أو بجرس مزوَّدة
يتضمن الذي الحجرة من اآلمن الجزء يف الطفل وضع أعْد املحدود. املكان من الطفل
تكرار الرعاية مقدِّمي من األمر يتطلَّب وربما بها. باللعب له يُسمح لالهتمام مثرية أشياءَ
يف لألوامر واالمتثال ذاته تنظيم عىل قادًرا الطفل يكن لم إذا ثالثًا. أو مرتني الفعل هذا
يلجأ أن الوقت هذا يف ينبغي الرتكيز، أو التذكُّر ملهارة افتقاده بسبب ربما النقطة، هذه
تهدِّد أن يمكن التي املخاطر من املنزل بتأمني دائًما ويُنصح آخر. أسلوب إىل البالغون

ُمسبقة. بصورة تجوُّله أثناء الطفل
وكذلك املدفأة، حجرة عند أبواب تركيب أو املدفأة حول وقائية حواجز وضع ينبغي
الحسِّ إىل الرعاية مقدِّمو يلجأ أن بد ال وبالطبع، أمانها. مدى إىل االنتباه الرضوري من
يزحفون الذين باألطفال البالغون يَأْبَه ال فقد السالمة؛ بمحاذير يتعلَّق فيما السليم
الدافئة الشهور أثناء االستخدام قيد املدفأة تكون ال عندما حولها يلعبون أو مدفأة نحو
السالمة بقاعدة االلتزام الطفل عىل سيتعنيَّ إذ حكيم؛ غري الترصف وهذا السنة. من
العزل أسلوب استخدام بكيفية املرتبط هنا املستفاد الدرس ويتعلَّق الشتاء. شهور يف
تغيري جانب إىل الطفل، لدى الذاتي االنضباط ملهارات البالغ الشخص بتقدير املؤقت
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ال بدرجة ًدا معقَّ املؤقت العزل أسلوب كان إذا البالغ الفرد ِقبل من العقاب أسلوب
من عامني الطفل يبلغ وعندما اإلدراكية. الناحية من معها يتعامل أن الطفل يستطيع
الذي الطفل مع فعاًال املدى القصري املؤقت العزل أسلوب يكون أن املحتمل من عمره،
ب دائًما يُنصح اآلخر، الجانب عىل األوامر. لطاعة أكرب استعداد عن تنمُّ سلوكيات أَْظَهَر
أو الكهرباء، مقابس عىل أغطية وضع غرار عىل املخاطر»؛ من األطفال بيئات «تأمني
ن تتضمَّ التي الغرف أبواب عىل حماية أقفال أو املالبس، خزانات أبواب عىل خاصة أقفال
القصوى باألولوية املنزل يف الصغار األطفال سالمة تحظى أن ويجب آمنة. غري أشياء
يف البالغني كاهل عىل وتقع واالجتماعي. املعريف تطورهم تحفيز بها يحظى التي نفسها

سالمتهم. ومسئولية االستكشاف يف رغبتهم تلبية مسئوليُة األطفال حياة
لدى االمتثال مَلطالب املعرفية املعالجة من النفس علماء ق تحقُّ عدم من الرغم وعىل
فعالة وسائل تُعد السلوكيات عىل والعقوبات املكافآت أن ندرك فإننا الرُّضع، األطفال
أو املهد داخَل وجيز لوقٍت املؤقُت العزُل يكون وقد الصغار. األطفال سلوكيات لتغيري
للغاية. الصغار األطفال مع السلوكيات لتغيري فعالًة طريقًة اإلرشاف مع اللعب قفص
تأثريًا أقوى تُعد الجيد السلوك عىل الثناء أو املكافآت فإن دائًما، الحال هي وكما ولكن،
كان األطفال أحد أن مثًال البالغون يالِحظ فعندما الطاعة؛ عدم سلوك عىل العقاب من
من نوًعا يمثل النشاط هذا عن واضحة بجملة التعبري فإن آمنة، بيئة يف جيًدا يلعب
أُِعدَّ أن يمكنني باملكعبات. رائعة أشكاًال تصنع «إنك مثًال: الرعاية مقدِّم يقول فقد الثناء؛
االستجاباِت اآلخرون األكربُ واألطفاُل الرُّضع األطفاُل ويحبِّذ لك.» شكًرا العشاء. طعام
التي املهارات َلِمَن الجيد السلوك عىل للثناء االستعداد إن الرعاية. مقدِّمي من اإليجابيَة
والذي األمثل، بالشكل األطفال تطور ضمان يف للمساهمة البالغون يكتسبها أن يمكن
مثل مهارٍة لتطوير الوقت بعض البالغون يبذل وعندما الجيدة. النفسية الصحة يشمل

الجميع. عىل الفائدة ستعم الجيد، السلوك عىل الثناء
لديهم البالغني أن يعلِّمهم الصغار األطفال مع املؤقت العزل أسلوب استخدام إن
تطور استمرار من الرغم وعىل عواقب. لها ترصفاتهم وأن ورعايتهم، لسالمتهم قواعد
املمارسة فإن املراهقة، سنوات إىل تمتد طويلة لفرتة األوامر وطاعة الذاتي االنضباط
املبكرة املمارسة هذه األطفال سيحتاج بدأ. قد املنزل قواعد تعلُّم أنَّ عىل تدلُّ املبكرة
جميع يستطيع حتى املدرسة، مثل أخرى بيئات يف النجاح تحقيق من يتمكنوا حتى

بيرس. أدوارهم أداء األرسة أفراد
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ذوي البالغني بمساعدة مبكًرا عامله استكشاف يبدأ الذي الرضيع، الطفل أصبح
النمو عالمات عليه وتظهر لالكتشاف، ً مهيَّأ سنٍّا، األكرب واألطفال حياته يف األهمية
الحدود تعلُّم إن الدْرج. مرحلة نحو األول القوي الزاوية حجر يمثِّل الذي املبكر، املعريف
هذه وتصبح الشخصية، املسئولية تعلُّم يف األطفال يساعد بالسلوك املرتبطة والعواقب
من القليل تطور ومع لألرسة. النفسية الصحة يف أساسية عوامل والعواقب الحدود
الطفل عمر يف األوىل السنوات تبدو والحركة، باللغة الخاصة األهمية البالغة املجموعات

أيًضا. بالدراسة لتناولها مشوِّقة الدارج

بعدها وما الثانية إىل األوىل السنة من (10)

الثانية؛ السنة وحتى األوىل السنة من بداية أيًضا املعريف التطور من كبري قدر يحدث
يكون عندما ه مخِّ وزن من ٪٧٥ حياته من الثاني العام يف الطفل مخ وزن يبلغ فمثًال،
األكثُر املعريفِّ اإلدراِك عملياُت تسري هذا، املتنامي املخ حجم عىل وعالوًة بالًغا. شخًصا
ويحاول والثاني. األول العامني بني كثريًا اللغوي التطور وترية وتتسارع ُقدًما. تعقيًدا
مثل كلمٌة تعني فقد كاملة؛ عبارات تَعني التي الكلمات ذلك يف بما كلمات، نُْطَق الطفُل

ألعىل». «انظر أو أعىل»، إىل ترفعني أن «أريدك عبارَة «أعىل»
الحسنة املعاملة عىل هائًال اعتماًدا لألطفال املعريف التطور من عامني أوُل يعتمد
ن يتضمَّ الثاني، عامه إىل الطفل يصل عندما ولكن به، املحيطني من الحسنة والرتبية
ظل ويف العالم. تجاه وفضوله الشديدة باملهارة تتميز التي تحركاِته البيئة مع تعاملُه
نحو ثابتة بخًطى الطفل يسري عمره، من العامني وحتى امليالد منذ املرتاكم املعريف النمو
يتعلق فيما نتوقعه أن يمكن الذي فما الوقت. بمرور املعرفية املهارة من املزيد اكتساب
أن نتوقع أن علينا وأربعة؟ عامني بني أعمارهم ترتاوح ممن لألطفال املعريف بالتطور
الطفل كتفكري متطوًرا ليس ولكنه الرضيع، الطفل تفكري من تعقيًدا أكثر التفكري يكون
به التنبؤ ويمكن منهجي بأنه هذا التطور تسلسل ويتميز االبتدائية. املرحلة سنوات يف

ما. حدٍّ إىل
أربعة إىل عامني عمر من املرحلة يف الوضوح يف غاية للطفل املعريف التطور يظل
إىل إضافًة املتنامي، اللغوي مخزونه وزيادة األشياء، مع بيديه التعامل يمكنه إذ أعوام؛
يف زيادة عىل الفرتة هذه أثناء يف املعريف النمو ينطوي بيئته. يف ِبُحرية الركض عىل قدرته
الخاصة الدُّمى فيه تَرك مكان آِخر تذكُّر عىل القدرة مثل املدى؛ القصرية الذاكرة مهارات

42



املبكر املعريف النمو

اللعب يكون بحيث انتباهه سعة ن تتحسَّ كما سعادة. بأقىص تُشعره الدُّمى أيُّ أو به،
واألطفال األقران مع بعد فيما التعاوني للَّعب أساًسا اآلخرين من بالقرب ككلٍّ د املعقَّ
البالستيكية وأطباقها الفناجني رصُّ يُعد مثًال، الثاني عامه ففي والبالغني. سنٍّا األكرب
نفسه الطفل يهتم الرابع العام وبحلول للطفل، جذابًا نشاًطا آخرين أطفال مع غرفة يف

اللعب. زميل مع شاي حفل بإقامة بالتظاهر
يتيرس ال بحيث ذاته حول مرتكِّزة االجتماعي للعالم الصغري الطفل رؤية تظل قد
القيود، هذه بعض وجود من الرغم عىل ولكن نظرهم. وجهات أو اآلخرين رؤى إدراك له
يبلغ الذي الطفل سيتحدَّث املثال، سبيل عىل املهارة. هذه ون يُنمُّ الصغار األطفال فإن
يف آخر طفل مع حديثه عن تختلف بطريقة الرضيع الطفل مع سنوات أربع العمر من
عىل ما قدرٌة لديه السن هذه يف الطفل أن السلوك من النوُع هذا لنا ويُظهر عمره. نفس
أن رضورَة خاللها من يُدِرك رؤية لديه وتكون املختلفة. االجتماعية املواقف بني التحول

بيئته. يف الناس يتغري مثلما يتغريَّ
أعوام؛ ألربعة عامني من عمره يرتاوح الذي الطفل لدى الحركي التآزر ن يتحسَّ
البيُت يصبح املادية، الناحية ومن له. ل املفضَّ الحركة نمَط عادًة الركُض يكون حيث
بمقدوره أن لليدين الحركي التآزر يعني املعريف. لالستكشاف بيئاٍت واألفنيُة بأكمله
املهارة من املزيد يطور إنه حيث البداية؛ يف املساعدة من قليل مع بنفسه مالبسه ارتداء
تعليمية فرص إىل بيئته يف الواقعة األشياء كل تتحوَّل األرجح وعىل الرابع. للعام بوصوله
مقلوب وضع يف اللعب عربات ويضع العجالِت الطفُل يدير أن يمكن للطفل. أخرى
ف يتوقَّ وال واثبة. لكرة كسطح الستخدامها أو الشاي، لحفالت كطاولة الستخدامها
بشكل واالجتماعية واملعرفية البدنية املهارات تتطور إذ معني؛ حدٍّ عند االستكشاف
كبريًا قدًرا أعوام وأربعة عامني بني الطفل يكتسب عامله. عىل الطفل اطِّالع مع متناغم
البالغني، عن االستقاللية من بقدر ف يترصَّ أن ع املتوقَّ ومن الجديدة، املعلومات من
التفاعل لهذا البارزة األمثلة أحد وْلنتناول إلرشافهم. خضوعه استمرار من الرغم عىل
البول إخراج يف الطفل تحكُّم ر تطوُّ وهو أال واالجتماعي؛ واملعريف البدني التطور بني
تدريب مع التعامل يف البالغون يراعيها أن يجب جيدة توجيهات بضعة هناك والرباز.
املرحاض استخدام عىل الطفل تدريب يمثِّل عامة. بصفة املرحاض استخدام عىل الطفل
الركائز من العديد عىل تنطوي املهارات من أخرى مجموعًة إجادتُها تتطلَّب أخرى عملية

تطبيقها. يتسنَّى أن قبل رية التطوُّ
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يف املرحاض استخدام عىل األطفال لتدريب سا يؤسِّ أن الوالدان يحاول ما عادًة
الثقافة تعكس املهارة. هذه اكتساب من األطفال يتمكَّن أن قبل أو مبكرة، مرحلة
محاولة يف طويلة أوقاتًا يُمضون البالغني من كبريًا عدًدا أن املتحدة الواليات يف السائدة
الناحيتني فمن ذلك. لفعل مضطرين لسنا أننا حني يف تحديًدا، املهارة هذه عىل السيطرة
البالغون يسعى أن قبل تحقيقها ينبغي التي املهام من الكثري هناك والبدنية، املعرفية
الطفل تدريب برضورة املعتادة النصائح تقيض املرحاض. استخدام عىل الطفل لتدريب
ال ولكن، تقريبًا. والعرشين الرابع الشهر إىل الطفل يصل عندما املرحاض استخدام عىل
بدايًة البالغني عىل يجب لذلك األطفال؛ جميع عىل دوًما، الحال هي كما األمر، هذا ينطبق
التوجيهاُت هذه تقدِّم أن يمكن التالية. بالقائمة الواردة املعلومات مع القرار مواءمُة
املرحاض. استخدام عىل للتدريب الصغار األطفال استعداد بمدى خاصًة مراجعٍة قائمَة

املهارة هذه املرحاضوإجادة استخدام عىل التدريب

القدرة مثل الرضورية؛ املؤرشات بعض الطفل يُبدي أن يجب مستعد؟ الطفل هل (١)
األطفال أن بالغ شخص أوامر إىل االمتثال يعني وتنفيذها. التوجيهات استيعاب عىل
ى تلقَّ قد الطفل يكن لم فإذا ذلك. عىل بناءً والترصف منهم يُطَلب ما استيعاب يمكنهم
األطفال يحتاج لألوامر. الطفل ينصاع ال فقد سابًقا، بالغني أشخاص من كهذه أوامر
يف الطاعة عىل تحثُّهم التي الصغرية املطالب بعض خالل من األمر عىل التدريب إىل
استخدام عىل للتدريب املطلوبة العديدة املهارات اكتساب من يتمكَّنوا لكي مبكرة مرحلة

املرحاض.
الصادرة اإلشارات بمالحظة الخاصَة الصغري الطفل لدى املعرفيَة املعالجَة إن (٢)
دًة معقَّ عمليًة تُعد عليه؛ بناءً الترصف ثم فعله يجب ما بشأِن قرار واتخاذ جسده من

البالغني. بمساعدة حتى العمر، هذا مثل يف لطفل
بحيث يكفي بما النمو تامة الطفل مثانة تكون ال قد الجسدية، الناحية من (٣)
أكثر يتبول الطفل كان فإذا املرحاض. يف يوميٍّا مرات خمس إىل أربع من الطفل يتبول
عىل للتدريب يكفي بما النمو تامة ليست املثانة أن املرجح فمن يوميٍّا، مرات ست من

املرحاض. استخدام
مالبسه ارتداء عىل وقدرته الطفل لدى لليدين الحركي التآزر يتوافق أن ينبغي (٤)

مًعا. املرحاض إىل والوصول
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األسهَل املهمَة الطفل متناول يف النونية وضُع يكون ربما ان؟ مستعدَّ الوالدان هل (٥)
الفضول من َقْدٌر الطفل لدى يتعزز بحيث التدريب يف الرشوع قبل ذلك افعل للوالدين.
استخدام عىل التدريب عن كتابني أو كتابًا للطفل اقرأ املنزل. يف لوجودها والراحة
بكتب والخاصة العامة املكتبات تزخر الطفل. يحققه أن يمكن إنجاًزا بصفته املرحاض
أثري وإذا واحد. بيوم التدريب هذا يف الرشوع قبل للطفل واحًدا اقرأ النوع، هذا من
األمر فْلتجرِِّب النونية، وجود بمجرد املرحاض استخدام عىل التدريب إزاء الطفل فضول

بالنونية. اهتماًما الطفل فيها يبدي التي اللحظة تلك يف األحوال من حال بأي
الطفل لتشجيع ا مستعدٍّ وُكْن الطفل. عىل التام تركيزك فيه تصبُّ يوًما َكرِّْس (٦)
كله اليوم تجعِل ال . املرجوِّ بالسلوك الطفل قام إذا الدعم له وأظِهْر اليوم، مدار عىل
من واحًدا جانبًا إال يمثل ال هذا إن حيث املرحاض؛ استخدام عىل التدريب حول يتمحور

الصغري. الطفل بها يقوم التي األنشطة
التوتر، بزيادة البالغني شعور حالة يف توتر. أي من وخالية هادئة البيئة اجعل (٧)
إتقان باستطاعته الطفل أن تذكَّْر أيًضا. للطفل الشعور هذا ينتقل أن املرجح فمن
ويمنح البالغني، إسعاد األطفال يرجو ما فعادًة البالغني؛ بمساعدة املهارات هذه اكتساب

باإلنجاز. شعوًرا األطفاَل املهارات اكتساُب
الطفل مساعدة عند املثال، سبيل عىل اللفظية، التلميحات إىل إيجابية قيمة أَِضْف (٨)
واثق «أنا عبارة أَِضْف املرحاض، عىل للتدريب املخصصة التحتية الرساويل ارتداء عىل
اقرتب إذا الثناء أظِهِر الحاجة. عند الطفَل وساعِد ألعىل.» الرسوال جذب تستطيع أنك

. املرجوِّ النجاح تحقيق من الطفل
عىل وأَثِْن يحاكيك. حتى دقائق خمس إىل ثالث من هدوء يف الطفل أمام اجلْس (٩)
تستطيع حتى بهدوء «فْلتجلْس تقول: كأْن النونية؛ الستخدام الطفل يبذلها محاولة أي

رائع.» هذا جسدك. إشارات إىل اإلصغاء
يكون فربما الطفل، تجاوب عدم نتيجة التوتر ازداد إذا اثنني، أو أسبوع بعد (١٠)
أخرى محاولة إجراء بعدم ويُنصح املرحاض. استخدام عىل للتدريب جاهز غري الطفل
طاعة عىل تحثه صغرية أموًرا منه تطلب أن عىل الطفل َدرِّب شهرين. أو شهر مرور قبل
إشارة أي عىل الثناء أَظِهر مكانه. يف الكوب أو الدمى وْضع منه تطلب كأْن األوامر،
وظائفه إىل ينتبه أصبح أنه عىل يدلُّ هذا إن إذ التربز؛ أو التبول عن الطفل يصدرها

للطفل. جديًدا معرفيٍّا إدراًكا ذاته حد يف يشكل قد وهذا الجسدية،
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لجهود حاجة فهناك املنزل، نطاق خارج آخر مكان يف الرعاية ى يتلقَّ الطفل كان إذا
األكرب واألطفال البالغني جميع تعاُون أن كما كافة. اآلخرين الرعاية مقدِّمي مع قة ُمنسَّ
البالغون كان إذا أسهَل. األمر الطفل تعليم مهمِة جعل يف سيساعد املنزل يف سنٍّا
بدورات الجيدة للسلوكيات نموذًجا كونهم فكرة لهم تروق املنزل يف سنٍّا األكرب واألطفال
محاكاة تكون ما فعادًة هذا؛ ملالحظة األصغر الطفل أمام الفرصة إتاحة فعليك املياه،
يجعلهم فهذا لهم؛ أهمية ذاَت الواضحة سنٍّا األكرب األشخاص لسلوكيات الصغار األطفال

«كالكبار». يترصفون بأنهم يشعرون
املعرفية املهارة عىل يعتمد ال املرحاض استخدام عىل التدريب أن من الرغم وعىل
األطفال يتقنها التي السلوكية املهارات مجموعات إحدى بالفعل يمثل فإنه وحدها،
االستعداد مالحظة إن العمر. هذا يف واالجتماعي والبدني املعريف النضج ارتقاء بفضل
أن ويمكن أفضل. معلِّمني البالغني من يجعل التدريب لهذا لألطفال والبدني املعريف

طالبه. فهم يف تتمثل للنجاح امُلثىل االنطالق نقطة أن معلم أي يخربك

نطاًقا األوسع التعلم لبيئات االستعداد (11)

مع التعامل بمهارات سنوات وست أربع بني أعمارهم ترتاوح ممن األطفال يتحىلَّ
املزيد يتعلَّمون أنهم كما االبتدائية. واملدرسة األطفال روضة يف يحتاجونها التي األدوات
قدرًة أكثر يكونون األخرى، الناحية ومن اآلخرون، ليفهمهم اللغة استخدام كيفية عن
األطفال هؤالء يستطيع سنٍّا. األصغر باألطفال مقارنًة اآلخرون يقصده ما إدراك عىل
عىل عادًة قدرتهم عىل عالوًة وأشكال خطوط لرسم ن امللوَّ القلم أو بالطبشور اإلمساك
الرتكيز عىل األطفال قدرة وتتجىلَّ لآلخرين. يتخيلونها التي بالرسم املقرتنة القصة رسد
بأقل طويل أطفال فيلم حتى أو سمسم»، «عالم برنامج من حلقة ملشاهدة الجلوس يف
سواءٌ قصٍة أحداِث متابعُة العمرية الفئة هذه يف األطفال وبمقدور الحركة. من قدر
الكلمات بعض عىل جيًدا التعرف يمكنهم املرحلة، هذه وعند مكتوبة. أو مرئية أكانت
حتى بعد، فيما القراءة عىل القدرة بوادر تمثِّل التي «كلب»، أو «قطة» مثل القصرية،
قرئ الذي الطفل، يصري أن ع املتوقَّ ومن املدرسة. قبل ما مرحلة أو الروضة دخول قبل
الرائعة النماذج أحد يُعد والكتب باللغة البالغني اهتمام إن إذ بعد؛ فيما جيًدا قارئًا له،

أيًضا. لألطفال نقدِّمها التي األوىل
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شأن ومن الخمس؛ السنوات ذوي األطفال مع ثرية مناقشات إجراء املحبَّذ من
الطفل تفكري أن يدركون البالغني يجعل أن مًعا متصلة عديدة بجمل الطفل تحدُّث
به وما العالم حول األسئلُة وتبدو الكاملة، الفقرات تتواىل الحوار فأثناء رسيًعا. يتطور
بحيث واألحداث؛ للمعلومات تتسع ضخمة بذاكرة األطفال يتمتع نهاية. بال أشخاص من
أحد يصيح فعندما البالغني. عن تصدر قد أخطاء أي تصحيُح بالتأكيد بمقدورهم يكون
قائًال: الطفل عليه يردُّ قد ذلك»، فعل عن تتوقَّف أن أرجوك لك قلت «لقد مثًال: البالغني

«أرجوك».» تقل لم فإنك صحيح، غري «هذا
األطفال، لدى املفردات حصيلة تطور من ُمسليًا جزءًا باأللفاظ التالعب يصبح
فحينما الفكاهية. بالباب؟» «َمن بألعاب نية السِّ املرحلة هذه يف كثريًا الطفل وسيَسعد
«أنا البالغ الشخص فيقول بالباب؟» «من الطفل: يرد طق» طق «طق البالغ: يقول
البالغ فيها يقول أن يتوقع التي الثالثة املرة ويف مرتددة، بنربة متتاليتني ملرتني املوزة»
استمتاع عند األمر يقترص وال العنزة؟» بأنني أخربك «ألم البديل الرد يكون املوزة»، «أنا

الرباعة. من بقدٍر ابتكارها أيًضا يمكنهم بل الكالمية، باأللعاب األطفال
ه يتوجَّ سنوات. أربع العمر من يبلغ لطفل بالكلمات للتالعب املثال هذا إىل انظر
سعادة: يف الطفل يغني الطريق، طول وعىل حديث. إداري مبنًى إىل أبيه برفقة الطفل
املبنى إىل دخولهما وبمجرد أبي.» مع الخارج يف أميش أنا الخارج. يف أنا الخارج. يف «أنا
كبرية ردهة الطفل يلمح أن إىل «… الداخل يف أنا الداخل. يف «أنا الغناء: يف الطفل يبدأ
األشياء «إن ويقول: خافتة، ضحكة ويُطِلق أبيه إىل الطفل يتطلع كثرية. بأشجار مزدانة
تعزِّز التي بالكتب والخاصة العامة املكتبات تزخر بالداخل!» أصبحت بالخارج التي

اللغوية. املهارة تطور لتعزيز األطفال مع الكتب هذه اقرءوا بالكلمات. التالعب
الرتكيز عىل القدرَة عادًة الخامس العام ببلوغ األطفال لدى النفس ضبُط ن يتضمَّ
ما بيشءٍ اليدوي التالعب أو إعالمية وسائل شكل يف التحفيز إن بحيث الزمن من ملدٍة
أيًضا، هدوء يف ببساطة الجلوس يتعلَّم الطفل أن الرتكيز هذا ويعني انتباههم. يسرتعي
فالتدرب األطفال؛ حياة يف الذاتي االنضباط عىل القدرة هذه أهمية من نقلل أال وعلينا
بسالسة ستمرُّ املدرسية البيئة يف لألطفال األوىل السنوات أن يعني والسكون الرتكيز عىل
بهدوء الجلوس أو معهم كتاب قراءة األطفال من البالغون طلب وسواء األرجح. عىل
الرسمي للتعليم األطفال إلعداد جيدة أداًة تُعد املمارسة هذه فإن أخرى، ظروف يف
الرتكيز وقت زيادة مع الطفل بها يشعر التي الراحة مستوى مراقبة أن كما بعُد. فيما

مذهلة. بصورة الصغري الطفل سيساعد
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بتحقيقهم املتحدة الواليات يف األطفال يمارسها التي «األنشطة» ترتبط ما غالبًا
ومعارف جديدة زات ملحفِّ تعرُّضه حال يف للرتكيز املستعد فالطفل املدرسة؛ يف النجاَح
فوائد جانب وإىل الجديدة. اآلفاق من العديد أمامه تنفتح املدرسية البيئة يف محتملة
الذي الطفل يستطيع األرجح فعىل الرتكيز، عىل القدرة هذه عن الناجمة املعريف التطور
حتى أيًضا، االجتماعي املستوى عىل التميز من الدرايس الصف يف مبكًرا نجاًحا ق يحقِّ
هذه ويف الناجحني. الصغار األطفال من غريهم مع للتفاعل يميلون الصغار األطفال إن
الدرايس؛ الصف يف اجتماعيٍّا مقبولة بطرق الترصف يف ببساطة األمر هذا يتمثَّل السن،
نماذج كلها تمثِّل طويلة؛ لفرتة مقعد عىل والجلوس اتباعها ومحاولة للتعليمات فاإلصغاء

للتعلُّم. الصغري الطفل استعداد مدى تثبت التي املهارات من

السلوك وتقليد التكرار (12)

وهذا الطفل. سيكرِّرها التي للسلوكيات نموذًجا البالغون يضع طفل، كل تطور أثناء
رصاحة القول يستطيع بالغ شخص ثمة هل لكْن للتأقلم. بارعة آليٌة للسلوكياِت التكراُر
طريًفا، ذلك يبدو قد ما وبقدِر سلوكياته؟ لبعض األطفال تكرار من قلًقا ليس إنه
األطفال أمام اليومية بسلوكياتهم القيام عند اعتبارهم يف هذا البالغون يضع أن يجب
ثالثة أو عامني الطفل بلوغ مع للغاية جيدة األطفال لدى املالحظة فمهارات الصغار؛
ويعملون الرياضية التمارين ويمارسون يقرءون البالغنَي األطفاُل رأى فإن العمر؛ من
الفعالية شديدَة أدواٍت الرسائُل هذه تصبح الرعاية، قواُمها عالقاٍت ويعزِّزون ويلعبون
به، البالغني قيام الَحظوا حركيٍّا نشاًطا الصغار األطفال يكرِّر وعندما األطفال. تطور يف
عىل لهدف املفضل الريايض الفريق إلحراز فرًحا القفز أو اإلناء» يف الطعام «تقليب مثل
صغاًرا األطفال يبدو السلوك. ذلك من دهشتهم مدى عىل البالغون يعلِّق التلفاز، شاشة
عىل التكرار عىل وقادرون صغار إنهم البالغني! سلوكيات يقلِّدون وهم للغاية وبارعني

رائع. نحٍو
األطفال أمام لسلوكياتهم البالغني مراقبِة رضورَة التكرار عىل التعوُد هذا يعني
لألطفال القراءة أهمية مدى عن الفصل هذا يف آنًفا كتبُت وقد بعيد. حدٍّ إىل الصغار
إىل يسعون الذين البالغني وعىل يقرءون. وهم اآلخرين ملالحظة لألطفال الفرصة وإتاحة
ويف أيًضا؛ هم املعريف بتطورهم االستمتاع يحاولوا أن األطفال لدى املعريف التطور تحفيز
ويمكن كلياتها. لطالب هدًفا الحياة مدى التعلَم عديدٌة جامعاٌت تضع الحارض الوقت
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لألَُرس األسبوعية األنشطة جداول يف واملوسيقى الفنية واملعارض واملتاحف املكتبات إدراج
ولكن املعريف، تطورنا يف دوره له سبق ما فجميع الرياضية. واألحداث التلفاز إدراج بقدر
البالغون يجد وعندما الجديد. الستكشاف وبدائل تنوًعا يتطلَّب كافة حواسنا تحفيز
األطفال. به يحتذي رائًعا نموذًجا يقدِّمون فإنهم لديهم، املعريف والنمو التعلم يف متعًة
األطفال عمر من األوىل الست أو الخمس السنوات مدار عىل املعريف التطور يتسم
للصحة األول املعيار د يجسِّ املنزل يف املعريف النمو أن أوضحُت لقد ورائع. منهجي بأنه
العالقات إن املختلفة. النمو أنماط بني واضًحا تداخًال هناك ولكنَّ الجيدة، النفسية
خارج اآلخرين مع التطور طريق عىل األطفال تضع واألطفال البالغني بني االجتماعية
يف مهارة اكتساب إن حتى تناغم، يف للتطور واالجتماعية املعرفية الجوانب وتعمل املنزل.
نظرة ألقينا وقد اآلخر. الجانب يف أخرى مهارة اكتساَب عادًة بدوره يعكس الجوانب أحد
واملعرفية البدنية املهارة بني بارًعا تنسيًقا إجادتُهما تتطلَّب املهارات من مجموعتني عىل
يتمتع شخًصا ستثمر التي — القوية البناء َلِبنات د وتتجسَّ الطفل. لدى واالجتماعية
ويحظى جيدة، جسدية ببنية يتمتع طفل يف — الالحقة السنوات يف جيدة نفسية بصحة
لنموه زة ومحفِّ خصبة بيئات بتهيئة ويهتمون احتياجاته يتفهمون رعاية بمقدِّمي
فسيكون مبكًرا، السليمة واالجتماعية والبدنية املعرفية املهارات توافرت فإذا املعريف.

املنزل. بيئة إطار خارج املعريف للنمو استعداد عىل الطفل
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تجلس كي وتدعوها األم إىل ودودًة تحيًة األطفال رعاية مركز يف املعلمُة ه تُوجِّ
األول التقرير هذا يكون أن آملًة وترقب هدوء يف األم تجلس املنتصف. يف
التطور حول رائع عام بتقرير اللقاء املعلمة تبدأ إيجابيٍّا. بطفلتها الخاص
ونشطة سعيدة تبدو الطفلة أن فتذكر أعوام، الثالثة ذات الطفلة تحرزه الذي
التي املثالية املالحظات إنها بالغ! بارتياح األم تشعر اآلخرين. مع ومتعاونة
تركيز إن إذ نعم؛ آخر؟ يشء هناك هل ولكْن أم. أو أب أي يسمعها أن يتمنى
الطاولة. إىل جالسة وهي واحد نشاط إلنهاء الالزم الرتكيز من قليًال أقل الطفلة
إىل يحتاجون الثالثة األعوام ذوي األطفال من العديد أن لألم املعلمة تؤكِّد
مع العاملون يبذلها التي الجهود لها ح وتوضِّ الرتكيز، عىل وتدريب تشجيع
بالفعل. ن التحسُّ من قدًرا يالحظون وأنهم لديها، الرتكيز نسبة لزيادة الطفلة
يمكن التي الطريقة عن األم تسأل الرقيق. تشجيعهم مع الطفلة وتتجاوب
طرق عدة ن تتضمَّ النصائح، بعض لألم املعلمة تقدِّم طفلتها. تساعد أن بها
يف دقيقة ١٥ إىل ١٠ من الطفلة لدى الرتكيز عملية تطور تحفيز شأنها من
مبتسمة: املعلمة تخربها إذ إيجابية؛ بملحوظة األم مع كالمها وتختتم املنزل.
اللعب من تملَّ لن إنها كذلك. والغناء بالخارج الوجود تحب رائعة فتاة «إنها
كل أثناء والدندنة بالغناء تقوم الصف إىل تدخل وعندما اليوم، طوال بالخارج

فرًحا. يطري يكاد وقلبها األم فتخرج نشاط.»

العاملون يعقد أوًال: مراعاتها؛ ينبغي إيجابية نقاط ثالث إىل السيناريو هذا تأليف استند
تتمحور قصرية لقاءات صورة يف الوالَديْن مع منتظمًة اجتماعاٍت األطفال رعاية مركز يف
ثالثًا: بالطفل. الخاصة النمو وفرص القوة نقاط املعلمون يناقش ثانيًا: األطفال. حول
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الجوانب هذه وتعني تعاونية. بصورة معه ويتجاوب املعلم مع برصاحة الوالد يتحدَّث
للبالغني. األسايس الرتكيز محور هما ونموَّها الطفلة رفاهية أن السيناريو لهذا الثالثة
بشكل وخارجه املنزل داخل األطفال تطور عن املسئولني البالغني جميع يعمل وعندما

األطفال. نمو تيسري شأنه من فهذا تعاوني،
التي املتعددة البيئات عىل بالرتكيز الجيدة النفسية للصحة الثاني معياِري يتعلَّق
يف لألطفال املعريف النمو يحدث املنزل. خارج لألطفال املعريف النمو إطارها يف ز يُحفَّ
متنوعة بمجموعة األطفال يمرُّ املتحدة، الواليات ففي لها؛ يتعرَّضون بيئة كل يف الواقع
املبكرة الطفولة من األوىل املراحل ن تتضمَّ بالرعاية. واملرتبطة املعرفية زات املحفِّ من
يحظى التي الرعاية عىل عالوًة املنزل، بداخل واآلخرين األرسة أفراد ِقبَل من رعايًة
مستًوى عىل الرعاية يقدِّمون ن ممَّ أو خصوصيني أفراد ِقبل من املنزل خارج بها األطفال
املعريف، التحفيز إىل إضافًة هذا أجر. مقابل رعاية مركز أو مؤسسة داخل أكثر رسمي
أيًضا. يومية بصفة الطفل حياة إىل ويدخل اإلعالم، وسائل مثل ظواهُر عليه تبعث الذي
لعدة قضاءهم يعني مما التعليمية؛ األعباء كواهلهم عىل تقع األطفال، نمو مع
يف يُدَرجون املتحدة الواليات يف األطفال فمعظم مدرسية، بيئة يف املنزل خارج ساعات
السادس. أو الخامس عامهم بلوغهم عند والية كل به تُلزم أو عه تُرشِّ مدريس نظام
املناطق يف الرتفيهية املراكز أو السكنية لألحياء التابعة املراكز أو العامة املكتبات وتُعد
فرتِة يف الصغار لألطفال تعليمية فرًصا ر توفِّ التي األماكن من الضواحي ويف الحرضية
هذا الريفية املناطق بعض أيًضا ر وتوفِّ الصيف. فصل يف أو املدريس الدوام بعد ما
مناهج املراكز هذه تقدِّم الصيفية. املراكز يف أو املدريس الدوام بعد التجارب من النوع
مناهَج منها العديُد ويقدِّم الصغار، لألطفال ذلك إىل وما والسباحة والرسم القراءة مثل
األطفال رعاية خدمات الدينية املنظمات بعض توفر كما الصيف. شهور يف جدٍّا مفصلًة
تطوير بني تجمع التي أيًضا، الصيفية اإلجازة ويف املدريس الدوام بعد ما لفرتِة وبرامج
ساحات يف كما للتعلم أخرى بيئاٍت السكنيُة والتجمعاُت األحياءُ تقدم واملتعة. املهارات
الكشافة»، و«فتيات الكشافة»، «فتيان مثل ومنظمات الرياضية الربامج إطار ويف اللعب

املسيحيني». الشبان و«جمعية
االنتشار واسعة بأنها املنزل خارج تتولد التي املعريف التحفيز أشكال بعض تتَّسم
والراديو واألفالم كالتلفاز اإلعالم ووسائُل األمريكيني، غالبية منازل تدخل إذ كبري؛ حدٍّ إىل
اإليجابي املعريف النمو تحفيز عىل القدرة املؤثرات هذه كل وتمتلك لذلك. مثال واإلنرتنت
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يف األطفال لدى املعريف للتطور زة املحفِّ العوامل عىل الفصل هذا يف سأركز لألطفال.
اإلعالمية. التأثريات عن فضًال الرسمية، املدرسية البيئة ويف األطفال رعاية مؤسسات
سواء يوميٍّا، األطفال عوالم إىل تدخل ولكنها املنزل خارج اإلعالمية الوسائل تُصنع
األخرى. املدرسية والبيئات األطفال رعاية مؤسسات سياق يف أم املنزل يف ذلك أكان
رعاية تولِّيهم ح املرجَّ من الذين البالغني األشخاص بصفتهم اآلباء دور عن وسنتحدث
جانب إىل األطفال، عن نيابًة التعليمية بالتجارب املتعلقة القرارات كافة واتخاذ الطفل
يحتاج األطفال. لها يتعرض التي التأثريات من الهائل الَقْدر فرز يف املعلمني مع دورهم
أن يمكن التي املحتملة العديدة التعلُّم فرص لرصد مسئولني بالغني ألشخاٍص األطفال
األطفال نمو تعزيز يف تساهم ال الفرص بعض أن يثبت قد إذ وغربلتها؛ نموهم يف تؤثر
التحفيز عن مسئولة قراراٍت اتخاذنا بكيفية املتعلقة التوجيهات بعض سنحدد الصغار.
يتحمل عام. بشكل التأثريات انتقاء عىل جيًدا نعمل وكيف املنزل، خارج لألطفال املعريف
يف أمًال البيئة؛ من الواردة التأثريات انتقاء مسئولية األطفال حياة يف البالغون األشخاص

نموِّهم. مدار عىل األطفاَل املبكرُة االحتياطاُت هذه تساعد أن
املعريف للتطور البالغني األشخاص تحفيز كيفية الثاني الفصل يف تناولنا أننا تذكَّْر
تلك تَركَّزْت وقد عامة. بصفة برفاهيتهم واالعتناء الرعاية خالل من األطفال لدى املبكر
سنتحدث األوىل. األربعة السنوات مدار عىل املنزل بيئة يف الطفل تطور عىل املناقشات
البيئة خارج لألطفال املعريف النمو عىل بظاللها تُلقي التي التأثريات عن الفصل هذا يف
بتطوِر يتعلق فيما املسئولون البالغون األشخاص يتخذها التي والخيارات األَُرسية،

التأثريات. هذه عن الناتِج األطفال

األطفال رعاية مجال يف الخيارات (1)

الصغار األطفال برعاية يتعلَّق فيما الخيارات من عدًدا املتحدة الواليات يف األَُرس تملك
يف التعليم مثل الخيارات بعض تظهر األطفال، نمو أثناء باملدرسة. التحاقهم قبل للغاية
الخاصة، أو الحكومية رياضاألطفال أو املدرسة قبل ما برامِج خالل من املبكرة الطفولة
عرش اثني ملدة حكومية أو خاصة مدرسية بيئات إىل الدخول يف األطفال يبدأ ذلك وبعد
لألطفال، املبكرة للرعاية املتاحة الفرص نطاق اتساع من الرغم عىل لكن تقريبًا. عاًما
الضوء إلقاءُ ويُعد أرسة. كل أمام الخيارات جميع تُتاح ال األرسة، ظروف عىل بناءً وذلك
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تتضمن املناقشة. لبدء جيدًة نقطًة األطفال رعاية مجال يف املتاحة الخيارات نطاق عىل
األطفال: رعاية بدائل

األمهات. أو اآلباء مع املنزل يف التواجد (١)
بأجر. يعملون رعاية مقدِّمي مع أو آخرين أقارب مع املنزل يف التواجد (٢)

أكان سواء األطفال؛ لرعاية مركز يف أو رسمية وكالة أو خاصة دار يف التواجد (٣)
ساعات لبضع الصغار األطفال لرعاية املخصصة املراكز يف كما الوقت، لبعض ذلك

الوقت. طوال أم يوميٍّا،
اليومية الربامج يف االشرتاك أو السكنية، لألحياء التابعة املراكز يف التواجد (٤)
األندية منشآت يف أو الشبابية، الرياضية الفرق يف أو الدينية، املؤسسات تنظمها التي

االجتماعية.
األرسة! تناسب الخيارات تلك من توليفة أي (٥)

األطفال، رعاية يف حاليٍّا اآلباء مشاركة تزايد من الرغم عىل بدايًة، الخيارات؛ هذه لنفحْص
األكرب الَقْدر ْمَن يقدِّ األمهات تزال ال املتحدة، الواليات يف عاًما ثالثني منذ بالوضع مقارنًة
بالرعاية املتعلقة القرارات يتخذَْن َمن عادًة األمهات أن كما ألطفالهن، الرعاية من
البالغني األشخاص جميع يشارك عندما ولكن ألطفالهن. التعليمية والخيارات الخارجية
يتجىلَّ وتعليمهم، األطفال برعاية املتعلقة الخيارات تلك يف املنزل يف األطفال عن املسئولني
قراراٍت يف النظر يجري عندما املوارد. بأفضل الصغار األطفال تزويد نحو واضٌح التزاٌم
يجب الكامل، الدوام ذات وظيفته يف الوالَديْن كال يستمر أن ينبغي كان إذا ما قبيل من
الطفل؟» لرتبية نموذج أفضل توفري يمكن «كيف السؤال: هذا عىل البالغون يركز أن
عىل اإليجابي تأثريهما ينعكس حيث األطفال؛ حياة يف هائل تأثري لهما الوالدين أن تذكَّْر
اتخاذ عملية تقوم أن ينبغي الني. فعَّ بالغني كأفراد مآلهم وعىل لألطفال النفسية الصحة
تنمية يف نحو أفضل عىل املساهمة أجل من الجهد يبذلون بالغني أشخاص عىل القرارات

النفسية. بصحتهم واالرتقاء األطفال
هذه فإن األطفال، ورعاية املبكرة والطفولة األم عمل تجاه موقفك عىل وبناءً واآلن،
املتعلقة الخيارات من خيار فأي كان. أيٍّا موقف، أية لدعم تأويلها يمكن األخرية السطور
األصلَح الخياَر أرسة كلُّ تُقرِّر أخرى. يناسب ال بينما أرسًة يناسب قد األطفال برعاية
لبعض بالنسبة الطفل». لرتبية ممكن نموذج «أفضل تقديم هدف االعتبار يف واضعًة لها
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عنها. االستغناء يمكن ال مالية رضورة واألم األب وظيفتا تمثل ا، وأمٍّ أبًا تضم التي األَُرس
بالتطور أو املالية باالستقاللية تتعلق ألسباب رضورة األم عمل يمثل أخرى، أَُرس ويف
أخرى، ألَُرس وبالنسبة الحياة. مدار عىل بالتعلم متعلقة ألهداف أو للبالغني الشخيص
لرتبية ممكن نموذج أفضل الدراسية السنوات مدار عىل األبناء رعاية األم تويلِّ يمثِّل
قائمة صورة يف القرار هذا اختزال سهولة عدم من الرغم وعىل املنزل. ذلك يف األبناء
ذات أنها يرون التي العوامل تَدبُّر األرسة يف البالغني األشخاص عىل يجب مرجعية،
ممكن نموذج أفضل ر توفِّ نفسه الوقت ويف بأكملها، لألرسة الصحي للنمو قصوى أهمية
مراعاة ينبغي لألطفال، خارجية رعاية عن بالبحث قرار اتخاذ حالة يف األطفال. لرتبية
والبدني النفيس تطورهم لضمان لألطفال إيجابية بيئة أكثر عىل والعثور املتاحة البدائل

املستمر.
يف التفكري أثناء األخرى العملية واألسباب املالية املتطلبات مراعاة كذلك ينبغي
البالغني. ِقبل من للتنشئة األمثل النموذج وتوفري األطفال برفاهية املتعلقة القرارات
التفكري عند البالغني األفراد بني تناَقش أن ل يُفضَّ القرارات هذه مثل فإن ذلك، عىل عالوًة
النساء غالبية تخرج بالتنشئة. املتعلقة القرارات مناقشة َقبل وحتى الحياة، رشيك يف
الرجال. غالبية شأن شأنهن العمل، إىل صغار أطفال لديهن ممن املتحدة الواليات يف
الرعاية من نوع توفري رضورة يََرْون الذين — البالغني األشخاص عىل توجيهات، ثمة
سنوات) ست إىل خمس (من باملدرسة االلتحاق سن إىل األطفال وصول قبل ألطفالهم
النفس؛ علم يف البحث من األقل عىل عقود ثالثة تدعمها التوجيهات وهذه اتباُعها، —
كمنظومة األمثل النحو عىل استغاللها وكيفية لألطفال، الجيدة الرعاية تحديد بهدف

لألرسة. إيجابية دعم

األطفال برعاية الخاصة التوجيهات

يبدو هل التحفيز. مع وتجاُوبها نشاطها مستوى راقْب الطفلة، قدرات ْص تََفحَّ (١)
إمكانية تتيح بدرجة كافيًا اآلخرين الصغار واألطفال الرُّضع األطفال مع الوظيفي أداؤها
عىل انفتاحها مدى ما الطفلة، عمر إىل استناًدا األطفال؟ لرعاية أوسع محيط يف وْضعها

لها؟ بالنسبة أفضل خاص صغري منزل يف وضعها سيكون وهل اآلخرين؟
االحتياج قبل األمر هذا من وانْتَِه األطفال، برعاية الخاصة الخيارات كافة ادُرْس (٢)
ممن آخرين بالغني أفراد مع الخيارات ناِقِش الطفلة. لرعاية بدائل عن البحث إىل
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الذين األشخاص من ترشيحات عن ابحْث األطفال. لرعاية متعددة أنماط مع تعاملوا
والخارجية. الداخلية البيئتني ِد وتَفقَّ األطفال رعاية مراكز ُزْر نفسها. التجربة خاضوا
التزكية خطابات عن وابحْث الصحية، الرعاية يف املرتقبني العاملني مع مقابالت اعِقْد
ممن املعتمدين الرعاية مقدِّمي عن ابحْث االتصاالت. ي لتلقِّ املستعدِّين األشخاص أو
الخاصة املعلومات راِجِع ذلك. منهم ُطلب إذا بهم الخاصة الرتاخيص إظهار يمكنهم

اإلنرتنت. أو الهاتف عرب إما الوالية؛ مستوى عىل بالرتاخيص
منشأة أكانت فسواء املكان؛ يف األطفال عدد ذلك يف بما الرعاية، جودة حدِّْد (٣)
كل يف بها املعمول القوانني تنص كبري، مركز يف أم خاص منزل يف املعتَمدة الرعاية
بني عادًة ترتاوح والتي الرعاية، مقدِّمي عدد إىل األطفال عدد نسبة تحديد عىل والية
وتقلُّ الرعاية. مقدِّمي من شخص لكلِّ املدرسة قبل ما عمِر يف طفًال عرش واثني ثمانية
ترتاوح مجموعًة للرعاية ٍم مقدِّ كلُّ يتوىل بحيث عادة؛ الرُّضع األطفال رعاية يف النسبة
يف بها املعمول النِّسب عن العاملني إىل أسئلة ْه وجِّ الرُّضع. األطفال من وأربعة طفلني بني
املركز أو املنزل كان فإذا العدد؛ ذلك صحة من التحقق أجل من بنفسك وشاهد املركز،
والرعاية، االهتمام يلَقْون األطفال كان إذا مما ْق فتَحقَّ بها، مسموح نسبة بأقىص يعمل
تبدو أنفسهم الرعاية مقدِّمو كان إذا وما والسعادة، النشاط عليهم يبدو كان إذا وما
املراكز تلك يف نفسه النحو عىل األمور َقيِِّم ذلك، إىل إضافة أيًضا. والهدوء السعادة عليهم
تَعرَّْف املثال، سبيل عىل اليوم. من متفرقة أوقات يف األماكَن تلك َوُزْر األقل، النِّسب ذات
السيارات، يف واصطحابهم األطفال توصيل مواعيد مع الرعاية مقدِّمي تعاُمل كيفية عىل
لألطفال الرعاية مقدِّمي مراعاة وكيفية اليوم نهاية يف لألطفال املزاجية الحاالت والِحِظ
الرغم وعىل بالعاملني. الخاصة والخربات التدريبية الدورات عن معلوماٍت اطلُْب امُلنَهكني.
أن تضمن ال األطفال رعاية مجال يف األكاديمية الشهادات أو العلمية الدرجات أن من
يسهمان والخربات التدريب فإن باألطفال، الكايف واالهتمام بالحكمة الرعاية مقدِّم يتمتع

األطفال. رعاية موظف نجاح يف
مراعاة عىل عالوًة االعتبار يف املالية األمور وضع ينبغي الوالدين. إمكانيات فحص (٤)
مراكز يف األطفال يقضيها التي الساعات عدد تقليل مثل األخرى، العوامل من مجموعة
مركز يف الطفلة تقضيه الذي الوقت مقداُر يُعد الدراسات، بعض ويف يوميٍّا. الرعاية
عادًة ذلك، ورغم الطفلة. ُقها تُحقِّ التي السلبية بالنتائج املقرتنة العوامل أحَد الرعاية
املتوقعة، األخرى السلبية العوامل تأثري من تحدُّ أو املستوى الرفيعُة الرعايُة تقلل ما

56



املنزل خارج املعريف النمو

اتخاذ األَُرس تستطيع الرعاية. مركز يف األطفال يقضيه الذي الوقت مقدار ذلك يف بما
املمكن من املثال، سبيل عىل لألطفال. امُلقدَّمة الخارجية الرعاية حجم لتقليل قرارات
لسبع الرعاية مراكز يف األطفال يوضع بحيث األمور؛ ألولياء اليومية الجداول وضع
النقل إدارة يف الجميع تعاُوِن حالة يف وذلك يوميٍّا، ساعات تسع من بدًال يوميٍّا ساعات
حالة ويف املرونة. ببعض األمور بأولياء الخاصة العمل ساعات وتميُِّز وإليه، املركز من
الطفِل َر تطوُّ تَْضمن األمر يف اآلباء مشاركة فإن األبوين، كال بها أَُرسٍ يف األطفال تنشئة
فضًال األم عىل الضغوط وتقليَل متزايًدا، أَُرسيٍّا وترابًُطا عام، بوجه أفضل بشكل صحيٍّا

اآلباء. لدى السعادة مستوى ارتفاع عن
االجتماعات حضوِر عىل واِظْب الرعاية. أنماط من أيٍّ يف األطفال ر تطوُّ راِقْب (٥)
املتناسبة التطورية األهداف ومناقشِة واملعلمني، الوالَدين بني تُعَقد والتي املواعيد، املحددة
والسياقات والبدني واالجتماعي املعريف للتحفيز املتعددة الوسائل ناِقِش الطفلة. عمر مع
واحًدا جزءًا الرسم يَْشَغل هل املثال، سبيل عىل لألطفال. الرعاية مقدِّمو يوفرها التي
وإذا الخارج؟ يف اليوم من جزءًا األطفال يقيض وهل كله؟ لليوم يمتد أم اليوم، من
البدنية األنشطة متطلبات بها تلبَّى التي الطريقة عىل فتََعرَّْف بالنفي، اإلجابة كانت
األمور هذه مثل تخضع كما تُعد؟ وكيف لألطفال؟ تقدَّم التي األطعمة هي ما لألطفال.
أن يمكن والتي الوالية، مستوى عىل الرتاخيص َمنْح عن املسئولة الجهات لسيطرة عادًة
يتمتعون الذين السعداء األطفال إن أْي األمور؛ ألولياء للمعلومات رائعة مصادر تكون
ر تطوُّ صعيِد عىل جيدة بصورة يتطورون املستوى راقية برعاية وينعمون بالنشاط

واالجتماعية. املعرفية املهارة

والوقِت لألطفال، املقدَّمة الرعاية جودِة من التأكد البالغني لألشخاص ينبغي باختصار،
مع يتناسب الذي للرعاية األمثل الشكل عىل عالوة الرعاية، مراكز يف يقضونه الذي
أقارب ووجود األبناء نحو األب التزام مثل عوامُل، تُعد كما وأَُرسهم. األطفال ظروف
األطفال رعاية بقرارات الخاص املحري املوقف هذا من الخروج من ا مهمٍّ جزءًا داعمني،
اتخاذ يف األَُرس جميَع التوجيهاُت هذه تساِعد أن ويمكن الالحقة. التطور ومحصالت
لها تَكُفل التي املالية للوسائل امتالكها برشط األطفال، برعاية متعلقة جيدة قرارات
من وللمزيد املنطقة. يف األطفال لرعاية مركز أفضل واختيار البدائل ة كافَّ دراسَة
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يرجى األطفال، برعاية الخاصة القرارات َحْول املفيدة املعلومات عىل واالطالع التفاصيل
الفصل. هذا نهاية يف الواردة اإللكرتونية واملواقع املالحظات عىل االطالع

األم عمل حول الدائر الجدل (2)

الطرف عن للبحث كرصاع يبدو نحو عىل عامة بطرق األم عمل موضوع يُثار ما عادًة
عرضًة األطفال يكون التي املختلفة الوخيمة العواقب بالئمة عليه يُلقى أن ينبغي الذي
ليس الواقع، يف املناقشات. هذه احتدام أثناء األب عمل حالة إىل التطرق عدم والِحْظ لها.
بالسعي يتعلق األمر ولكن أبنائها، تربية يف األَُرس تتبعه أن يمكن «مثايل» أسلوب هناك
النفسية الصحة صعيد عىل الجيدة فالنتائج للتنشئة»؛ ممكن نموذج «أفضل التباع

أبنائهم. بتنشئة للغاية مهتمني بالغني أفراد وجود تتطلب
املنزل، يف فقط األم رعاية يف يَنشئون الذين األطفال بني بارزة اختالفات توجد هل
هذا يبدو األم؟ برعاية يحظون ال أو رعايتَهم أخرى أطراٌف تتوىل الذين األطفال وبني
رعاية نموذج تطبيق بتنوع األخرى املهمة العوامل ع تنوُّ ملدى نظًرا معقًدا؛ موضوًعا
ممن متعلمون بالغون أشخاص بها يوجد التي األَُرس تتميز املثال، سبيل عىل األطفال.
االعتماد تختار التي األَُرس من أفضل تربويٍة بمهاراٍت األطفال لرعاية مراكز مع يتعاملون
األشخاص تعليم مستوى زاد كلما أنه املرجح ومن األطفال، رعاية يف فقط األم عىل
أو التعليمية خرباتهم خالل من سواء الجيدة، بالتنشئة علمهم ازداد األرسة، يف البالغني
وربما الرتبية. مهارات يعلمونهم ممن األطفال رعاية مجال يف املتخصصني خالل من
نظًرا املنزل؛ يف أطفالها رعاية األحوال أغلب يف األقلِّ املاديَِّة الدخوِل ذات األَُرس تختار
العوامل من والدخل التعليم إن الخارجية. الرعاية التزامات تلبية عىل ماليٍّا قدرتها لعدم
األطفال أن يف املوجزة اإلجابة تتمثل بينهما. فيما يتفاوتان إنهما حيث جيًدا؛ املفهومة غري
لديهم ويكون أكثر، واجتماعية معرفية بمحفزات يحظون الرسمية الرعاية مؤسسات يف
(انظر فقط األم رعاية ظل يف ينشئون الذين باألطفال مقارنة للدراسة أكرب استعداد

.(٢٠٠٦ نتورك
االجتماعي السلوك بتزايد تفيد نتيجٍة إىل الدراسات من قليل عدد َكَشَف ذلك، رغم
الذين باألطفال مقارنًة األطفال، رعاية مؤسسات يف ئون يُنَشَّ الذين األطفال لدى السلبي
الناحية من تماًما مفاجئًا األمر هذا يبدو ال .(٢٠٠٦ (نتورك فقط املنزل يف ئون يُنَشَّ
عىل األطفال، من متنوعة مجموعة بني عادًة األطفال رعاية مؤسساُت تَْجمع املنطقية.
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التحفيزية واألشياء الدُّمى تُعد السلوكية. والقواعد األرسية البيئات ع تنوُّ ناحية من األقل
إن التفاوض. مهارات تعلُّم عادة يَعني اللعب وقت فإن ثَمَّ ومن مشرتكة؛ ِملكية األخرى
الخالف فرص من مزيًدا يتيح الرسمية الرعاية محيط يف مًعا يلعبون الذين األطفال عدد
مؤسسات بواسطة الرعاية تقديم إن أمهاتهم. برعاية يتمتعون الذين باألطفال مقارنًة
عمل حول الدائر الجدل ولكنَّ لألرسة. قيمته له فقط األم بواسطة أو الرسمية الرعاية
رعاية مؤسسات إىل تحتاج املتحدة الواليات يف األرس معظم ألن فارًغا؛ لغًوا يُعدُّ األم
عامة، بصفة لألَُرس األمثل الدعم توفري كيفية هو بشأنه نتجادل أن يجب وما األطفال.

لدينا. املتوفرة لألبحاث وفًقا والترصف للرتبية، نموذج أفضل وتعزيز

املتحدة الواليات يف املبكر والتعليم األطفال رعاية متطلبات (3)

فريَق — النفس لعلم األمريكية للجمعية السابقة الرئيسة — هالبرين إف دايان َشكََّلت
بني بالصلة املتعلق البحثي الدليل دراسة بهدف للجمعية؛ تَاِبًعا ٢٠٠٤م عام يف عمٍل
فريق اكتشف وقد .(٢٠٠٥ هالبرين (انظر األمريكية األَُرس عىل وتأثريها واألرسة العمل
مدار عىل واالجتماعي الثقايف التغريُّ إىل إضافًة املتغرية، السكانية الخصائص أن العمل
التي لألَُرس اليومية الحياة بني شديد اختالف وجود إىل أدَّت أجيال، لثالثة امتدت فرتٍة
حيث السابقة؛ الفرتات يف عاشت التي واألَُرس والعرشين الحادي القرن مطلع يف تعيش
األطفال، رعاية بمؤسسات امللتحقني األطفال عدد وتَزايَد العامالت، السيدات عدد تَزايَد
األَُرس غالبية أن السائد الوضع كان العرشين. القرن خمسينيات يف بالوضع مقارنًة
أطفالهن يذهب ممن عامالت هات أمَّ تتضمن والعرشين الحادي القرن مطلع يف األمريكية
بهذه وثيق بشكل ترتبطان مهمتني حقيقتني العمل فريق اكتشف وقد الرعاية. مراكز إىل
األطفال. عند املعرفية والعواقب الطفل ورعاية األبوين عمل بني الصلة حول املناقشة
بشدة النفس لعلم األمريكية للجمعية التابع العمل فريِق أفراُد اتفق بسيطة، بعبارة
عمل أن ذكروا كما لألطفال. املعريف بالتطور تَرض التي العوامل أكثر هو الفقر أن عىل
العجز أن اكتشفوا ولكنهم بعد، فيما األطفال يحققه ما عىل خطورة أي يمثل ال الوالدين
تتوفر ال ذلك، عىل عالوًة لألرس. كبرية مشكلة يُمثِّل األطفال لرعاية بدائل إيجاد عن
أبنائها إلحاق اختيار إىل تُضطر التي األَُرس أمام األطفال برعاية الخاصة البدائل غالبية

فقط. املنخفضة التكلفة عىل بناءً األطفال رعاية بمراكز
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بالغان شخصان أو شخص بها يعمل التي األَُرس أو العاملة» الطبقة «فقراءَ إن
من العديد لديهم تتوفر ال املتدنية»؛ «األجور ذات الوظائف من أكثر أو وظيفتني يف
عىل للحصول مؤهلة ليست األَُرس هذه أن عىل عالوًة األطفال، برعاية الخاصة الخيارات
املتدني الدخل ذات األَُرس عىل يجب ما وعادًة األطفال. برعاية الخاص الحكومي الدعم
واقعون منهكون معلمون بها يعمل التي املستوى، املنخفضة الرعاية مراكز عىل االعتماُد
يحقق األخرى. األمور من ذلك وغري لألطفال كافيًة محفزاٍت ر تُوفِّ وال ضغوط، تحت
املتحدة الواليات وتُعد سيئًة. نتائَج املستوى منخفضة برعاية يحَظْون الذين األطفاُل
األطفال رعاية دعم نظام بها يُطبَّق ال التي الصناعية الغرب دول بني من الوحيدة الدولة
أو لألم األجر مدفوعة رعاية إجازات بمنح ترشيعات وجود عدم عىل عالوة الجميع، عىل
الواليات يف األطفال رعاية أن إىل النفس علماء من العديد ويشري الطفل. والدة بعد لألب

عام. بوجه األمريكي واملجتمع األَُرس تواجه التي الكربى األزمة تمثل املتحدة
التي املنخفض الدخل ذات األَُرس من كبريًة نسبًة فقط األُم تُعيلها التي األَُرس تُشكِّل
الذين األطفال هؤالء لدى املعريف التطور عن ماذا األطفال. لرعاية قليلة خيارات لديها
األطفال بقية مثل تتفاوت نتائجهم أن من الرغم عىل فقط؟ األم تعيلها أَُرس يف ينشئون
ِلنُْلِق املخاطر. من للعديد عادة يتعرض أيًضا تطورهم فإن األخرى، األَُرسية األنماط يف
السياسة وبني واألَُرس العاملني واألمهات اآلباء بني الصلة إلدراك األطفال هؤالء عىل نظرًة

العامة.
األم أو األب يُعيلها أَُرس يف املتحدة الواليات يف األطفال إجمايل من ٪٣٣ ُقرابة ينشأ
األغلبية تَْحصل ال .(٢٠٠٥ (هالبرين األَُرس هذه من ٪٩٥ نسبة األمهات وتُشكِّل فقط،
يف معظمهم يعيش حيث األب؛ جانب من اإلنفاق أو االهتمام عىل األطفال هؤالء بني من
ملخاطر بقوٍة وتُعرِّضهم األطفال لدى املعريفَّ التطوَر الفقريُة البيئاُت تُعيق مدقع. فقر
الالتي امُلعيالُت األمهاُت تحاول وعندما الحًقا. اإلجرامية والسلوكيات التعليم من ب الترسُّ
قدراتهنَّ فإن الحكومي، الدعم عن االستغناءَ ومحلية فيدرالية إعانات سابًقا نَي تَلقَّ
تكون ما وعادًة أجوًرا، الوظائف أقل عىل حصولهنَّ إىل تؤدي ما غالبًا املهنية وسجالتهنَّ
فقراء ِعداد إىل األمهات هذه تنضم ثَمَّ ومن األطفال؛ لرعاية دعم أو صحي تأمني بدون
برعاية الخاصة الخيارات افتقاَد العوامل هذه إىل أَِضْف التعبري. جاز إن العاملة، الطبقة
للسيدات املرتفعة املعدالت ونالحظ بأمراض، األطفال يُصاب عندما وخاصًة األطفال،
«البداية مرشوُع يمثل ذلك، من الرغم عىل الحكومي. الدعم عىل الحصول يعاودن الالئي
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املعريف التحفيز صعيد عىل هائًال نجاًحا حققت التي األطفال رعاية برامج أحَد املبكرة»
الفقراء. لألطفال واالجتماعي

الفقرية، األَُرس ألطفال مجانية رعاية تُقدم ثريًة بيئًة املبكرة» «البداية مرشوُع يوفر
األحياء يف الربامج هذه تمويل الفيدرالية الحكومة تتوىل الغالب. يف عزباء أم تعيلها والتي
املبكرة» «البداية ملرشوع التابعة املراكز بعض أن من الرغم وعىل املتدنية. الدخول ذات
ومهارات املطلوبة الرعاية توفر بالفعل املتميزة املراكز فإن العالية، بالجودة تتميز ال
الصغار األطفال يتمكن وعندما املنخفضة. الدخول ذات األَُرس ألطفال التعليمي االستعداد
التعرف عىل القدرة (مثل معرفية مهارات يمتلكون وهم األطفال برياض االلتحاق من
املقعد عىل والبقاء بالتتابع األدوار أخذ (مثل اجتماعية ومهارات واألعداد) الحروف عىل
هؤالء يستكمل أن ح ويُرجَّ إيجابية. معرفية نتائج األطفال يحقق قصرية)؛ زمنية لفرتات
اإلجرامي السلوك وتجنُّب واإلنجاب الزواج تأجيل إىل ويميلوا الثانويَة، املرحلَة األطفاُل
يف بدئهم لدى املهارات هذه يفتقدون الذين باألطفال مقارنًة أكرب، بفاعلية والتميُّز
الثرية البيئات هذه مثل عىل عادًة يُطَلق .(٢٠٠٥ (هالبرين الرسمي املدريس التعليم
مرحلة يف «التعليم أعوام وخمسة عامني بني أعمارهم ترتاوح ممن لألطفال زة امُلحفِّ
هذه عىل عادًة يُطَلق تقريبًا، سنوات أربع إىل األطفال يصل وعندما املبكرة». الطفولة

األطفال». رياض قبل ما «مرحلة أو املدرسة»، قبل ما «مرحلة البيئات
األطفال، رعاية مراكز بعض عن املبكرة الطفولة مرحلة يف التعليم مراكز تختلف ال
البيئة يف املكتَسبة للمهارات أكثر نظامي نحو عىل استكماًال إال تَُعد ال األحوال أغلب ويف
للتطور وبالنسبة عامني. أو واحًدا عاًما يبلغون الذين األطفال رعاية ملركز املماثلة
ومراكُز املبكرة الطفولة مرحلة يف التعليم مراكُز تُقدِّم لألطفال، املعرفية للمهارة الصحي
مرصوفات ل تحمُّ يمكنها التي األَُرس أما لألَُرس. هائلًة إسهاماٍت املدرسة قبَل ما مرحلِة
هائلة. فوائد ستُحقق أنها املؤكد فمن املبكرة، الطفولة مرحلة يف املتميزة التعليم مراكز
الطبقة فقراء عداد يف يُدرجون َمن وفيهم — الفقراء األطفال عىل يتحتم ذلك، رغم
عىل أو الرعاية، ناحية من آخرين لهم أقارب عىل االعتماُد األحوال أغلب يف — العاملة
جيه جيه الشهري االقتصاد عاِلم ذََكَر وقد املتدني. املستوى ذاِت األطفال رعاية مراكِز
حقُّ ويُعد البرشي، ماله رأس رفاهية تعزيز يف تتجسد املجتمع مسئولية أن هيكمان
لتعزيز امُلثىل الطريقَة املدرسة قبل ما ملرحلِة الجيدة باملراكز االلتحاق يف املواطنني جميع
نوبل، جائزة عىل الحائز هذا، االقتصاد عالم يَرى كما هذا. البرشي املال رأس رفاهية
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لصالح البرشي املال رأس قدرات استغالل النهاية يف سيضمن األطفال تطور دْعم أنَّ
وزارة عن الصادرة البيانات هذه إىل انظر .(٢٠٠٣ وهيكمان كارنريو (انظر املجتمع

٢٠٠٣م: عام يف األمريكية التعليم

ومراكِز األطفال رعاية بمراكِز املتدنية الدخول ذات األَُرس أطفال اْلتحاق إن
يف وضعهم ِمن الحد إىل يؤدي املستوى؛ الرفيعِة املدريس قبل ما التعليم
بنسبة للرسوب نتيجة الدراسية الدورات وإعادة الخاصة التعليمية الربامج
عرش؛ الخامس عامهم إىل بوصولهم وذلك الضابطة، باملجموعة مقارنة ٪٥٠
النسبة ِضعف عن يزيد ما يلتحق والعرشين، الحادي العام بلوغهم وعند
اآلباء أعداد من يقلل مما سنوات؛ ألربع الدراسة فيها تستمر التي بالكليات

.(٣ :٢٠٠٣ وآخرون (دينارسكي ٪٤٤ بنسبة املراهقني

ذلك. بعد أوالدهم ومستقبل بمستقبلهم وثيًقا ارتباًطا لألطفال املعريف التطور يرتبط
العوامل من املبكرة الطفولة مرحلة يف والتعليم الطفل لرعاية الخارجية البيئات وتُعد
عن املسئولني البالغني األشخاص عىل ويجب لألطفال. العامة الصحة يف بقوة املساهمة
برعاية متعلقة قرارات اتخاذ عند العوامل جميع دراسُة لألطفال الجيدة النفسية الصحة
لرتبية نموذج أفضل تقديم بهدف األرسة تدعم التي األخرى العوامل إىل إضافًة األطفال،
الجميع عىل يجب ال، أم الرسمي التعليم ملرحلة جيد بإعداد األطفال أحظي وسواءٌ األبناء.
الواليات يف للواليات الترشيعية السلطات تفرض كما التعليم من النوع بهذا االلتحاُق

املتحدة.
واألَُرس. األطفال عىل الرسمية املدرسية البيئة تأثري إىل اآلن ِلننتقِل

واطسون عزيزي يا ابتدائية إنها (4)

باستخدام واطسون الدكتور لصديقه االستدالل يف الفذَة قدراِته هوملز شريلوك َفرسَّ
ويَسهل مبسطة كانت استدالالته أن بهذا هوملز قصد وقد الجزء، هذا بها امُلَعنَون العبارة
لكلمة املعاجم يف نجده الذي التعريف هو وهذا األوىل، الوهلة من وإدراكها فْهُمها
االبتدائية الدراسة سنواُت تَعني أن سنأمل كنا جميًعا أننا من الرغم وعىل «ابتدائي».
األمر هذا أن نَعلم فإننا األوىل، الوهلة من األطفال جميع يدركها التي املهارات تراكَم
حياة يف البالغون األشخاص يتحمل ذلك، من الرغم عىل األطفال. كافة عىل ينطبق ال
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للمدرسة األطفال استعداد مع األمثل النحو عىل يتوافق عما البحث مسئولية األطفال
عام. بشكل والنتائج املدرسية والخربة

خ يرسِّ األطفال رعاية مراكز ويف املنزل يف الجيد واالجتماعي املعريف التحفيز إن
لديهم ممن األطفاُل ق سيحقِّ األطفال. لدى الالحق للتطور األساسية العنارص من العديد
املدرسة؛ يف نجاًحا املبكرة الطفولة بمرحلة الخاصة التعليمية املهارات عن قوية خربات
وبسلوٍك برتكيٍز الحسابية واملسائل القراءة موضوعات مع للتعامل امُلهيَّئون فاألطفال
التزام إن الحظ، ولِسوء الدرايس. الصف يف الطالب أملع من سيكونون اجتماعيٍّا، الئٍق
باملستوى مقارنًة ُمَرتَدٍّ املدريس باالستعداد املرتبطة املهارات هذه بتطوير مجتمعنا
املتحدة؛ الواليات يف املدريس قبل ما التعليم فرص افتقار يؤكده ما وهو املطلوب،
مع بالسوء سيَتَّسم األطفال بعض أداء أن متسقة عامة سياسة إىل االفتقاُر هذا ويعني
األطفال بتعليم امُلكلَّفون االبتدائية املرحلة معلمو يكون ما غالبًا الرسمية. الدراسة بدء
لهؤالء املعريف التطور أساس بوضع يقومون الطفل حياة يف بالغني أفراد أوَل الصغار
املدرسة يبدءون الدراسة قبل ما مرحلِة يف خربة لديهم ليس الذين فاألطفال األطفال؛

القصور. من شيئًا يعانون َوُهم
عىل األطراف من العديد من واسعة النتقادات باألحياء الحكومية املدارس تعرضت
يف الحكومية املدارس دعم كيفية حول السياسيون ينقسم األخرية. عاًما العرشين مدار
أنظمة بتطبيق آخرون وينادي املايل، الدعم من باملزيد البعض ينادي إذ املتحدة؛ الواليات
االلتحاَق فقرية مدارس ذات مناطق يف املقيمني لألطفال تتيح التي التعليمية القسائم
الجدل، هذا استمرار ظل ويف الخاصة. املدارس ذلك يف بما أَُرسهم، اختيار من بمدرسة
األفراد يدعمه ال فتطورهم يستحقونه؛ مما بأقلَّ املتحدة الواليات يف األطفال يحظى
ح توضِّ التي البياناِت والرتبويون النفس علماء يمتلك مستقبلهم. عن املسئولون البالغون
يتقرر عندما إال الشأن هذا يف تقدُّم أي تحقيق يمكن وال واملدارس، األطفال دعم ُسبل
عىل عالوًة الفيدرالية. والحكومة الواليات حكومات جهود وبني بل السُّ هذه بني الجمع
املجتمع يضعها التي القيود رغم النجاح ق تحقِّ مدارس املتحدة الواليات يف يوجد ذلك،

كاهلها. عىل
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الفعالة املدرسية الثقافة (5)

الحقوق كأحد التعليم يستحقون األطفال كل أن هو املتحدة الواليات يف السائد االعتقاد إن
فحسب زائًفا دعًما غالبًا نقدِّم ولكننا بالتعليم، خاصة ترشيعات نُْصدر فنحن األساسية؛
يف التعليم نوفر ونحن الجيدة. التعليمية البيئات إىل املتكافئ الوصول حق يخص فيما
كومر، جيمس أجرى متفاوتة. ونجاٍح جودٍة بمستوياِت ولكن الخمسني، الواليات جميع
صاغ ثم الحرضية، املناطق يف املدارس عىل دراسًة ييل، بجامعة واألستاذ النفيس الطبيب
هذه يدعم املعنية. األطراف كافة يتضمن تعاونيٍّ تخطيٍط يف تتجسد مدرسية ثقافة
بعض عىل نظرة ِلتُلِق عامة. بصفة باملدارس االرتقاء سبل عن البحث من سنوات األفكار

الجوهرية: كومر أفكار

األطفال تعليم عن املسئولون البالغون يكون أن يجب الطفل. تطوير عىل الرتكيز (١)
األطفال. لتطور الرضورية والنفسية البدنية باملهارات دراية عىل

واملعلِّمني اإلداريني إن حيث باملدرسة؛ العاملني فريق تطوير عىل الرتكيز (٢)
لألطفال. امُلثىل البيئات تهيئة يستطيعون واملتعاونني جيًدا امُلدرَّبني واملستشارين

املدارس يف العاملني فريق بني التواصل تحقيق املجتمع. تطوير عىل الرتكيز (٣)
مجال يف والعاملني املكتبات أمناء (مثل املجتمع يف األخرى واألطراف واألمهات واآلباء
بهدف جنب إىل جنبًا العمل من الفئات جميع تتمكن بحيث وغريهم)؛ األطفال رعاية

ناجحة. مدارس تطوير
السلوكيات تعزيز شأنه من املعنيني البالغني األشخاص جميع ِقبل من االلتزام (٤)
الواردة الختامية املالحظات (راجع األطفال. لدى محدَّد بهدف واملدفوعة بالثقة الجديرة

املدرسية.) الخيارات تقييم عند بها التفكري يجب التي األسئلة عن الفصل هذا يف

الذي األطفال نحو البالغني مسئولية مفهوم يعكس (٢٠٠٤) كومر يقرتحه ما إن
األفراد جميع بني عالقة تعزيز لرضورة املؤيدين أشدِّ أحَد يُعد أنه كما بالفعل. نوِقَش
األطفال باحتياجات التعليم يف املتخصصون يفي فعندما الطفل. عن املسئولني البالغني
يتعزز املجتمع، يف اآلخرين البالغني واألفراد واألمهات اآلباء مع بالتعاون وذلك التطورية،
ويستجيبون البالغني األفراد بني البنَّاءَ والتعاوَن االلتزاَم هذا األطفاُل يالِحظ األطفال. نمو
جميع يتمناه الذي الحكومية املدرسة نموذج هو وهذا اإليجابية، سلوكياتهم خالل من
الواقع، يف تحقيقه. يمكن يسريٌ أمر وهو ألطفالهم، املتحدة الواليات يف البالغني األفراد
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نتائج وتحققت املتحدة، الواليات يف مدرسة ٦٠٠ من أكثر يف كومر أفكار تطبيق جرى
إيجابية.

مع وألطفالهم ألنفسهم مرتفعة معايري املسئولون البالغون األشخاص يضع عندما
أطفالنا. عىل بالنفع ذلك سيعود واألطفال، البالغني من لكلٍّ مساءلة إجراءات تطبيق
هي القياسية االختبارات مثل املدارس إلصالح «البسيطة» الحلول أن يعني ال وهذا
قياس خالل من والعامة الشخصية املساءلة تحقيق يمكن تماًما. النقيض عىل بل الحل،
املدرسة يف األطفال استمرار عىل الحفاظ عىل الرتكيز مع طفل، كل لدى النمو مؤرشات
التعاونيُة الجهوُد تعزِّز وفوائدها. الحياة مدار عىل الدراسة بميزة تعريفهم خالل من
بني اإليجابيَة العالقاِت األطفال عن املسئولني البالغني األشخاص كافة يبذلها التي الجيدُة
مستًوى وا تََلقَّ أنهم يشعرون الذين املعلمون ينجح الدرايس. الصف يف واألطفال املعلمني
العالقات عىل قائمة دراسية بيئة لتهيئة جهودهم إطار يف جيًدا دعًما ونالوا جيًدا تعليميٍّا
تحقيق املعلمني هؤالء بفصول امللتحقني األطفال جميع وبمقدور مهمتهم. يف التعاونية
والثقافة. بالوعي يتمتعون أفضل مفكرين يصبحون درايس عام كل مرور ومع النجاح،
تحقيق عىل الطالب لجميع الفكرية القدرة حول يثار قد سؤاًال هناك أن املؤكد من
املساواة منهج منتقدو وسيقول فعالة». «مدرسة يف ذلك كان ولو حتى الدرايس، النجاح
نعلم أننا من الرغم عىل كافة. األطفال عىل ينطبق ال التعلم عىل القدرة موضوع إن هذا
نطاق داخل تُصنَّف ربما عقلية بقدرات املدريس التعليم يبدءون قد األطفال بعض أن
نجد ما وعادًة املتحدة. الواليات يف الشباب غالبية عىل ينطبق ال األمر هذا فإن التخلف،
الفتقادهم نظًرا تعليمهم يتعذر بأنهم تصنيفهم يجري ممن األطفال من مجموعات لدينا
يف متأصًال امليل هذا أكان وسواء للدراسة. االستعداد عن تنُمُّ التي وامليول للسلوكيات
أبحاث أُجريَْت وقد األطفال. من اآلالف عىل بالًغا تأثريًا له فإن إراديٍّا، ال أو النفس
«تهديد عليه يُطلق الذي املفهوم جانب إىل األطفال بجميع الخاصة التفوق معايري عىل
االجتماعي النفس علم يف املتخصصني العلماء أبرز من اثنني ِقبل من النمطية» الصورة
مجال يف الخرباء من وكالهما ،(١٩٩٥) أرنسون وجوشوا ستيل كلود املتحدة؛ الواليات يف

واألداء. ع التوقُّ

65



والعرشين الحادي القرن يف األطفال تنشئة

بالتنميط املرتبط والتهديد باملدرسة االلتحاق (6)

لم الطالب من مجموعات دراسة وزمالؤه ستيل كلود بدأ العرشين، القرن تسعينيات يف
ستيل ركَّز فائقة. فكرية بقدرة يتمتعون ذلك رغم ولكنهم الفصل، يف جيًدا أداؤهم يكن
الطالُب عليها َهيَْمَن مجاالٍت يْطُرْقَن أن يحاِوْلَن ُكنَّ الالتي الطالبات عىل البداية يف عمله
ذات بجامعاٍت يلتحقون كانوا الذين الزنوج والطالب الهندسة، مثل السابق يف الذكوُر
النمطية الصور يف وضعهم بتهديد الطالب شعر عندما أنه اكتشف وقد عالية. تنافسية
الطالب رسب جديدة، بيئات يف للدخول الالزمة املهارات يمتلكون ال أشخاص بأنهم
هذه النمطية الصورة تهديدات كانت الذاتي. تقديرهم من ى تبقَّ ما إلنقاذ انسحبوا أو

االنتشار. واسعة
الجامعات إحدى اتبعتها التي باملمارسة ويتعلق املناقشة بهذه كثريًا يرتبط مثال ثمة
تأهيلهم إطار يف تقوية دورة يف بالجامعة املستجدين الزنوج الطلبة إدراج من الكربى
الخاصة كومر جيمس توصية مع التوقعات من النمط هذا ويتعارض الكلية. يف للدراسة
الطلبة هؤالء حقق وقد جهودهم. يف ومساندتهم الطلبة جميع عىل عالية معايري بتطبيق
وكان الثانوية، املدرسة يف القياسية االختبارات يف مرتفعة معدالت بالجامعة املستجدون
متعقلة نصيحة تقديم يف ستيل رشع وقد بالجامعة. التحاقهم قبل إعجاب مثار أداؤهم

أبحاثه. من مستمدة
التمييُز امُلجدي غري فمن للجميع، التعلم تعزيز يف يتمثل التعليم هدف كان إذا
الطلبة. لهؤالء النمطية الصورة ترسيخ يف يساعد اإلقصاء هذا مثل إن إذ الطالب؛ بني
التعامل إىل تحتاج انتقالية صعوبات لديهم بالكليات املستجدين الطلبة بعض كان فإذا
انتقالية» «مساعدات أو القدرات» لرفع تدريبية «دورات تقديم الجامعة فعىل معها،
هذا من االستفادة خيار الطلبة لجميع يُتاح الطريقة، وبهذه املستجدين. الطلبة لجميع
طبق املهارات. تقوية إىل بحاجة بأنها الطلبة من واحدة مجموعة تُصنَّف وال املنهج،
مخاطبة عىل عالوًة وثانوية ابتدائية مدارس عىل النتائج هذه (٢٠٠٢) أرنسون جوشوا

أيًضا. األُطر هذه يف النمطية الصورة تهديد
األركان أحد يُعد للجميع بالنجاح العالية التوقعات نَْقل أنَّ أرنسون جوشوا يرى
مع أرنسون ويتفق املدريس. الفصل يف التعلم عملية يف عنها غنى ال التي الجوهرية
االجتماعية العالقات خالل من ويُنَقل ر يُطوَّ املعيار هذا أن يف ستيل وكلود كومر جيمس
نفسه اإلدراك أن كما ، اجتماعيٌّ مسًعى املعريف التطور إن والطلبة. املعلمني بني الطيبة
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هادفة أساليب إيجاد املتعاونني البالغني األشخاص وباستطاعة الشديدة. باملرونة يتميز
عىل املدريس. النجاح وتحقيق املعرفية الناحية من التطور إمكانية الطلبة لكافة تتيح
اإلقصائية واملمارسات النمطية والصورة االرتياب مثل أمور تَظهر عندما ذلك، من الرغم
البالغني، األشخاص توقعات تنتقل كذلك التعلُّم. األطفال يستطيع ال الدرايس، الصف يف
ينسحبون أو متبادل نحو عىل إما يستجيبون الذين األطفال إىل سلبيًة، أو كانت إيجابيًة

كاملة. بصورة

التحامل من الحد (7)

البالغون األشخاص يركز عندما الطلبة جميع لدى الدرايس والتفوق املعريف التطور يُعزَّز
مثل عوامل تسهم إذ النفسية؛ العوامل من العديد عىل الناجحة باملدارس ون املهتمُّ
املحيط يف لألطفال املعرفية النتائج يف التحامل وتقليل واالندماج الذاتي والتقدير الذكاء
كومر جيمس مثل خرباءُ حدد وقد الجيدة. النفسية الصحة يعزز الذي األمر املدريس؛
الواليات يف مدارسنا من الكثرَة أن يُالَحظ ولكن وتطبيقها، الة فعَّ مدرسة تخطيط ُطُرَق
سبيل عىل لالندماج. ومالئٍم التحامل من خاٍل تعليميٍّ نظاٍم لتوفري جاهدة تسعى املتحدة
الثانوي التعليم مرحلة إنهاء يف العرقية األقليات أبناء من كبرية نسبة تفشل املثال،
مساهمة من الرغم وعىل .(٢٠٠٧ (سانرتوك القوقازية األصول ذوي باألطفال مقارنة
متينًا مالذًا مدارسنا تكون أن يمكن النتيجة، هذه إىل الوصول يف الفقر مثل عوامل عدة
يف املدرسة يف عرقية أقليات إىل املنتمون األطفال سيستمر األطفال. جميع فيه يرتعرع
ممن معهم يتعاملون الذين البالغني األشخاص جميع وبني بينهم العالقات تعزيز حالة

النجاح. األطفاُل يحقق أن يأملون
ولكن املتحدة، الواليات يف املعلمني صفوف بني والخربات الخلفيات ع تنوُّ يتزايد
جميع بمساعدة التزاًما املعلِّمني غالبية يبدي كما قوقازية. أصول من منهم الغالبية تظل
تحامل. دون ذلك فعل يف ويأملون جيدة، واجتماعية معرفية مهارات تطوير يف األطفال
لتطوُّرهم سعيًا الثقافية التعددية يف تدريب إىل املتنوعة الخلفيات ذوو املعلمون يحتاج
النوع هذا تقدم التي الجهاُت توفر لألطفال. مدريس نجاح إىل سيُرتَجم الذي األمر مهنيٍّا؛
عديدة تعليمية مناطق تقوم ال ولكن الثقافية، التعددية عىل تدريبيًة دوراٍت املناهج من
يستفيدون بحيث بالعكس؛ والعكس األدنى، إىل األعىل املستوى من بها العاملني بتدريب
الثقافية التعددية بحسِّ اإلداريون املوظفون يتحىلَّ أن يجب فعال. نحو عىل التدريب من
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الخاصة الشاملة الرؤية تنطوي أن وينبغي لديهم، املعلمون يُظهره أن ينتظرون الذي
املدرسة. بيئة إىل يَِصلون عندما للتعلم ميول لديهم الطلبة جميع بأن ٍع توقُّ عىل للمعلمني
األمر يتطلب إذ املدارس؛ مستوى رفع بهدف مًعا بالعمل ككلٍّ املجتمعات تلتزم أن ويجب
املكتبات خالل من الطلبة تحفيز عىل عالوة املدريس، الدوام بعد ما فرتِة خالل متابعة
لم الذين الطلبة تعرُّض عدم لضمان وذلك الطفل؛ عىل تركِّز التي األخرى والجهات
يكون أن وينبغي املحيطة. السلبية للتأثريات املبكرة الطفولة مرحلة يف بالتعليم يحظوا
أرنسون، ذكر ومثلما طالب. كل مع التواصل سبل عن البحَث بأكملها املجتمعات هدُف
املدارس وتستطيع الشديدة. باملرونة ويتميز االجتماعية العالقات إىل املعريف النمو يستند
لدى اإليجابي املعريف النمو تحفيز املجتمع يف اآلخرين البالغني األشخاص مع بالتعاون
كافة بني باملساواة املنادية واآلراء االندماج عملية تعزيز يجري حيث األطفال؛ جميع

املدريس. اإلصالح جوهر بمنزلة وهذا البرش،

التالية للخطوة االستعداد (8)

قصرية زمنية فرتة مدار عىل معقدًة مهاراٍت املدارس يف األوىل سنواتهم يف األطفاُل يتعلم
فقط وسبٍع سنوات ست بني عادًة ترتاوح االبتدائية سنواتهم أن من الرغم وعىل ما، حدٍّ إىل
إىل واألرقام الحروف عىل املبدئي التعرف مرحلة من املعريف نموهم يتطور حياتهم، من
الثالث الصف إىل األطفال يصل وعندما حولهم. من العالم ِلَفهم معها التعامل عىل قدرتهم
الحسابية. املسائل وحل القراءة مثل املركَّب، التفكري مهارات يجيدون فإنهم االبتدائي،
للتعامل استعداد عىل يكونون فإنهم عرشة، الثانية أو عرشة الحادية األطفال يبلغ وعندما
وراء و«ما املجردة» «األفكار تتضمن التي واألعداد للكلمات تعقيًدا األكثر العمليات مع
افرتاضية، بصورة واألعداد الكلمات يف التفكريَ املجردة» «األفكار مصطلُح يعني املعرفة».
ذاتها. التفكري عملية يف التفكري إىل املعرفة» وراء «ما مصطلُح ويشري املستقبل، يف حتى

املصطلحني. هذين معنى إدراك يف التاليان املثاالن سيساعدنا
الالزمة املحتملة الطرق يف تفكر فإنها حسابية، مسألة حل يف طفلة تفكر عندما
الحاجة دون عقلها يف الطرق بعض يف التفكري يمكنها الطفلة، تطور ومع املعادلة، لحل
املسألة لحل البدائل من العديد يف ستفكر أنها ح املرجَّ ومن الورق، عىل كتابًة تدوينها إىل
املسألة حل يف نفسها الطفلة تبدأ وقد املجرد. التفكري أمثلة أحد هذا يُعد أحدها. واختيار
هذه بحل قمُت «لقد لنفسها: تقول قد دقائق، بضع وبعد تفشل، ولكنها الحسابية

68



املنزل خارج املعريف النمو

هذه حل يف بالفعل طويًال وقتًا أستغرق ولكنني كبرية، صعوبة دون سابًقا املسائل
هذه يف التفكري يف استغرقت أنني أم تركيزي، لتََشتُِّت سبب ثمة هل تُرى تحديًدا، املسألة
إنها أي املشكالت؛ حل يف أسلوبها تدبُّر الطفلة هذه تحاول الالزم؟» من أكثر املسألة
اتخاذ يف املعرفة» وراء «ما مهاراُت تساعدها أن املرجح ومن التفكري، أسلوب يف تفكر
للطفلة بالنسبة جديدة املهارات هذه أسس تبدو تالية. كخطوة فعله لها ينبغي ما قراٍر
للمدرسة نطاًقا األوسع املحيط دخولها ومع االبتدائية، املرحلة إنهاء وشك عىل التي

ر. التطوُّ يف املهارات هذه مثل ستستمر اإلعدادية،

اإلعدادية املرحلة (9)

«املرحلة عليها يُطلق التي اإلعدادية، باملدرسة لاللتحاق مستعدين األطفال يكون عندما
عىل الرتكيز يف تساعدهم املجردة األفكار استخدام عىل الناشئة قدرتهم فإن املتوسطة»،
يف املساهمُة أيًضا املتزايدة القدرة هذه شأن ومن واحد، وقت يف وحل مسألة من أكثر
عىل املرحلة هذه يف األطفال قدرة تزداد املثال، سبيل عىل االجتماعية. عالقاتهم تعزيز
النوعية التغيريات هذه تكون عرشة، الثانية سن وبحلول اآلخر. نظر وجهة يف التفكري
تنظيم يف تساعدهم جديدًة مهاراٍت اكتسابُهم ويصاحبها بدأت قد األطفال ذاكرة يف
من املوضوع رؤية عىل والقدرة الذاكرة مهارات تزايد ويعني واستذكارها. املعلومات
هذه أن من الرغم وعىل يتطور. األطفال لدى النقدي التفكري أن مختلفتني زاويتني
املدرسة يف األطفال يتخرج عندما عليها ستكون التي بالدرجة متطورة ليست املهارات

بوضوح. تتجىل الجديدة املهارات هذه بوادر فإن الثانوية،
أعىل بَقْدر األطفال يتمتع أن املتوقع من تقريبًا، عرش الثاني العام وبحلول
بمستوى مقارنًة املعريف، بنموهم يتعلق فيما والوالدين املعلمني عن االستقاللية من
املدارس يف املعلِّمون يتبع االبتدائية. الدراسة سنوات أثناء منهم املتوقع االستقاللية
صورة يف وذلك الدراسة، يف االستقاللية من أكرب َقْدر عىل ينطوي أسلوبًا اإلعدادية
عىل الحصول نظري املنزل محيط يف تنفيذها يرتقبون مرشوعات أو مدرسية واجبات
داعمٍة منزليٍة بيئاٍت يف ينشئون الذين األطفال يحقق وكالعادة، املدرسة. يف درجات
اآلباء وبني املدارس يف العاملني البالغني األشخاص بني التواصل إن املدرسة. يف النجاَح
السنوات. هذه مدار عىل األطفال تجاه البالغني األشخاص مسئولية جوانب أهم أحد يُعد
أكثر بطالب واألمهات اآلباء مع التعاون إىل يسعون الذين املدارس يف العاملون ويحظى
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االبتدائية، املدرسة إطار يف واضحة تكون قد السمات هذه أن من الرغم وعىل تفوًقا.
املراهقة. سنوات أثناء األطفال تطور مع أيًضا مهمة تظل فإنها

ودودين وإداريني معلمني يجدون الذين البالغون الرعاية مقدِّمو يبحث أن يجب
املدارس يف العاملني لدى أنفسهما واالهتمام التعاونية الروح عن االبتدائية املدرسة يف
ببعض مروَرهم اإلعدادية املدرسة سنوات إىل األطفال انتقاُل يشهد والثانوية. اإلعدادية
البالغني مؤازرة إىل حاجتهم استمرار عىل عالوة معها، التعامل ينبغي التي املعقدة األمور
التعقيد هذا يف تسهم التي العوامل أحد لألطفال البدني النمو ويُعد النجاح. لتحقيق

املعريف. التطور يف تؤثر التي البلوغ بمرحلة املقرتنة التغريات إىل إضافة

والبيئية البيولوجية التغريات (10)

الوقت يف جديدة مدرسية بيئات إىل االنتقال األطفال من نطلب املتحدة، الواليات يف
املرحلتني بني الفرتة يف التكاثر. عىل القدرة اكتساب نحو أجسادهم فيه تتغري الذي
ومثلما ورسيعة. كبرية تغريات بعدة األطفال يمر أن املنتظر من واإلعدادية، االبتدائية
مستوى بتزايد يتعلق فيما أكثر مهارات األطفال يُظهر أن املتوقع من سابًقا، أرشنا
أكثر أعداد وبها أكرب، اإلعدادية املدرسة بيئة تكون ما عادًة التعلُّم. صعيد عىل االستقاللية
عىل األطفال من متوقعة كثرية أشياء ثمة ولذلك االبتدائية؛ باملدرسة مقارنة الطلبة، من
يرتاوح ما مع العمل كيفية يتعلموا أن يجب غالبًا فاألطفال االجتماعية؛ العالقات صعيد
املرحلة يف عادة ثالثة أو ُمعلَمنْي من بدًال اليوم مدار عىل وثمانية ُمعلِّمني سبعة بني
أنماط أن أيًضا الدراسية الحجرة داخل تحدث التي التغريات هذه وتعني االبتدائية.
التفكري أنماط تحتاج اليوم. مدار عىل ألخرى ساعة من تتغري أن يُرجح األقران عالقة
يف ودمجها معها التعامل إىل الطفل يكتسبها التي الجديدة الكثرية واملعارف الجديدة
هناك وذاك، هذا وفوق اإلعدادية. املدرسة يف النجاح لتحقيق للطفل املعريف املخزون
املرحلة؟ لهذه أعددنا ماذا ذلك ومع الهرموني، والنشاط النخامية الغدة نشاط يف زيادة
غالبية يتكيف الحظ، ولُحسن األطفال، من للعديد التعقيد شديدُة انتقاليٌة ملرحلٌة إنها

املتعاونني. البالغني األشخاص بمساعدة التغريات هذه جميع مع األطفال
اثني نحو أعمارهم تبلغ الذين األطفال لدى جديدة أسئلة الجسدية ات التغريُّ تعني
النمو فرتة مدار عىل ُقبَحاء أو كالحمقى يَبدون أنهم األطفال يشعر فقد عاًما؛ عرش
عالقاتهم، يف مظهرهم عىل تطرأ التي التغريات تأثري كيفية يف األطفال ويفكر البدني،
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األطفال يفكر ما نادًرا صحبتهم. ويفضلون جاذبية ذوي يرونهم اآلخرون كان إذا وما
ولكن اآلخرين، نظر وجهات يف تفكريهم ملحدودية نظًرا األسئلة؛ هذه مثل يف الصغار
تغريات تطرأ وقد به، للتفكري تعقيًدا أكثر عاَلم لديه املبكر البلوغ مرحلة مقتبل يف الطفل
يبدو. ما عىل مفاجئ بشكل البيئات يف وتغريات توقعاتهم يف وتغريات األطفال أجساد يف
عن تسفر قد التي التغريات هذه تجاوز يف األطفال غالبية ينجح الحظ، لحسن
خالل من النجاح تحقيق عىل قدرٍة إىل بالنقد املفرط تأثُّرهم ويتحول سيئة، نتائج
يُعد كما والوالدين. املعلمني مؤازرة عىل عالوًة ومهاراتهم االحتمال عىل الخاصة قدرتهم
الفصل يف النقطة هذه عىل (سنركز املعادلة هذه يف للغاية املهمة العنارص أحد األقران
الذين بالنقد، التأثر شديدي األطفال عىل اإلعالمي الرتكيز قدر إن الواقع، ويف الخامس).
األطفال غالبية ينجح إذ مضلًِّال؛ انطباًعا يعطي سيئة، ونتائُجهم النجاح يحققون ال
نَصبُّ أصبحنا فكيف الداعمني، البالغني األشخاص بمساعدة املراهقة سنوات تجاوز يف
الرتكيز هذا إن شبابنا؟ من تقريبًا ٪١٥ قرابة يحققها التي السيئة النتائج عىل تركيزنا
تأثريات من للحد بداية سعى كمنهج النفس علم أن تذكَّْر عدة. لعوامل نتيجًة جاء
جدير أمر وهذا األطفال، يحققها التي السيئة النتائج ذلك يف بما االجتماعية، األمراض
عقود، مدار عىل التكيف عىل بقدرة يتمتعون الذين األطفال دراسة أغفلنا ولكننا بالثناء،
بالتغطية جديرة كأخبار األطفال يحققها التي السيئة النتائج يتناول ما عادة فاإلعالم
األخبار بجميع إبالغنا يف يتمثل املطاف نهاية يف اإلعالم وسائل فدور االنتباه؛ تجذب أو
األطفال غالبية أن العامة تعريف يف فشلوا قد النفس علماء يكون وربما اختالفها. عىل
مفهوم يف أسهمت التي العوامل كانت وأيٍّا القانون. ينتهكون ال وأنهم املدرسة يف ينجحون

املراهقني. لتجارب الكاملة الصورة نقل يف أخفقنا فإننا املراهقني، عن الناس عامة
ممن مراهقني بضعة يحققها التي السيئَة النتائَج البالغون األفراُد يعمم عندما
الغالبية حق فقط نغفل ال بذلك فإننا املراهقني، جميع عىل كبري إعالمي برتكيز يحظون
من نحط إننا بل بالفعل، املرحلة هذه تجاوز يف ينجحون ممن املراهقني من العظمى
ما عادًة ومتعاونني. مؤازرين بالغني أشخاص إىل أكثر يحتاجون ممن املراهقني قْدر
مهم أمر ثمة بالفطرة. أسوياء غري بأنهم ة جمَّ تحديات يواجهون الذين املراهقني نَِصف
من أيٌّ تولد وال بالفطرة»، «مجرًما أبنائنا من أيٌّ يولد ال جيًدا: الجميع يَِعيَه أن أتمنى
بهم نختلط الذين األشخاص نماذج يتبعون أطفالنا إن بالفطرة. ومتكربًة أنانيًة بناتنا
أن املراهقني عن املسئولون البالغون األشخاص يتأكد أن ويجب االجتماعي، املستوى عىل
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هباءً؛ تذهب لن األطفال لدى واالجتماعي املعريف النمو تيسري يف نُمضيها التي السنوات
عىل الحرص علينا تعني إذا حتى ينسونها، ال األطفال يتعلمها التي املبكرة فالدروس
اآلباء جميع يؤكده ما وهو معهم، تعاملنا أثناء آلخر آن من املهمة الدروس بعض إبراز
من ومؤازرة إيجابيٍّا تحفيًزا يحتاجون فاألطفال املراهقني؛ مع يتعاملون الذين واملعلمني
معرفية نتائج تحقيق يف جدواه أثبت آخر عامل وهناك البالغني. الرعاية مقدِّمي ِقبَل

الالمنهجية. األنشطة وهو أال واملنزل؛ املدرسة من كلٍّ يف جيدة

الالمنهجية األنشطة (11)

األنشطة أن توضح بيانات حاليٍّا لدينا عقود، منذ األمر لهذا املدارس مسئويل إدراك رغم
لألطفال الدرايس النجاح عىل دالالت تُعد املدرسة يف الدرايس غري بالوقت املرتبطة
الفنون مثل أنشطة يف يشرتكون الذين فاألطفال ٢٠٠٤)؛ برييز مايرز، (جيلمان،
ال ممن بزمالئهم مقارنًة أفضل، معريف بأداء يتميزون الرياضية األلعاب أو الجميلة
محبي منتديات مثل «املنتديات»، أنشطة تسهم ذلك، عىل عالوة األنشطة. تلك يمارسون
يف السبب فما نفسها؛ الفوائد تحقيق يف الشطرنج، أو األجنبية اللغات أو الرياضيات
بشكل أعىل نجاح معدالت املدرسة يف أطول وقتًا يقضون الذين األطفال يحقق ِلَم ذلك؟
األنشطة إسهام كيفية لنا توضح مؤرشات ثمة النفسية، األبحاث نتائج إىل استناًدا عام؟

اإلطالق. عىل مفاِجئة ليست وهي اإليجابية، النتائج تحقيق يف الالمنهجية
لعدة نظًرا إيجابية نتائج الالمنهجية األنشطة ممارسة عىل املداومون األطفال يحقق

االهتمام؟ هذا يعزز الذي فما أسباب،

اإلمكان. قدر األمثل النحو عىل أطفالهم يتطور أن اآلباء يريد (١)
بعده. أو املدريس الدوام قبل ألطفالهم رعاية توفري إىل العاملون اآلباء يحتاج (٢)

قدر متكامل بشكل الطلبة يتطور أن املدارس يف التدريس هيئة أعضاء يتمنى (٣)
اإلمكان.

وجود إن املدرسة. ونجاح املهني مستقبلهم يف املدرسة يف العاملني نجاح يسهم (٤)
للمعلمني، املهني باملستقبل االرتقاء يف يساعد وسعيدة ناجحة فرق أو موسيقية فرقة

باملدرسة. والطلبة املعلمني اعتزاز زيادة عىل عالوًة
أقرانهم. مع بالوجود األطفال يستمتع (٥)

72



املنزل خارج املعريف النمو

الدرايس. الفصل خارج املعلمني مع العالقات تطوير من األطفال يستفيد (٦)
الجميلة الفنون أو البدنية األنشطة ممارسة مع األطفال بعض مستوى يتطور (٧)

عامة. بصفة التنافسية األجواء أو
الخاصباألنشطة الربنامج بعضإلنجاح مع بعضهم األشخاصالبالغون يتعاون (٨)

الالمنهجية.
ومع أقرانهم مع التعاوني للسلوك كنموذج البالغني تعاون إىل األطفال ينظر (٩)

البالغني.
الناجحة. املدارس خالل من ككلٍّ املجتمعات تتعزز (١٠)

عليها بُنيت التي واألسس الالمنهجية، باألنشطة األطفال اهتماَم املذكورُة األفكاُر تعزِّز
إىل منهجية ال مهارة يطوروا لن األطفال بعض أن من الرغم فعىل منطقية؛ األفكار هذه
تتحقق التي املجردة املتعة فإن الرياضة، أو املوسيقى يف االحرتافية إىل الوصول درجة
الفصل خربات إطار «خارج» تقع داعمة بيئات يف الذَّات وَفْهم العالقات تكوين من
بالنمو لالرتقاء مًعا يعملون بالثقة جديرين بالغني أشخاًصا نرى ثمنٌي. يشءٌ املدريس،
قدرات بتعزيز األنشطة هذه تقرتن الجيدة. النفسية صحتهم ذلك يف بما لألطفال، العام

إيجابية. نتائج وبتحقيق األطفال
كذلك الالمنهجية، األنشطة ملمارسة بفرص األطفال بعض يحظى ال ذلك، رغم
عىل يجب وهنا إيجابية، تجارب الفرص بتلك َحُظوا ممن األطفال جميع يكتسب ال

أيًضا. االحتماالت هذه مراقبة األطفال عن املسئولني البالغني األشخاص
ماليٍّا؛ الالمنهجية باألنشطة اهتماماتهم دعم يمكنها بأَُرس األطفال جميع يحظى ال
غاية وإليها املدرسة من االنتقاالت تمثل وقد الثمن، باهظة املوسيقية اآلالت تكون فقد
اعتبارهم يف األطفال عن املسئولون البالغون يضع أن ويجب ذلك. إىل وما املشقة،
وداخله؛ الدرايس الفصل خارج املدرسية الحياة يف األطفال جميع مشاركة دعم سبل
املدارس توفري سبل دراسة يجب الثمن، باهظة املوسيقية اآلالت ناحية من ولذلك،
لرشاء املادية اإلمكانيات يملكون ال الذين األطفال لهؤالء املستعملة املوسيقية لآلالت
الدعم من النوع هذا مثل تضع ال التعليمية املناطق بعض أن حني يف الجديدة. اآلالت
توفر ال وعادة امليزانية. يف بنًدا تضعه أخرى تعليمية مناطق هناك ميزانياتها، ضمن
ال إذ الالمنهجية؛ األنشطة يمارسون الذين لألطفال لالنتقاالت دعًما التعليمية املناطق
هذه تمثل «الخارجية». األنشطة هذه لتغطية لها املخصصة املحدودة امليزانيات تكفي
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بمشاركة املرتبطة املشكالت ملعالجة مًعا للعمل البالغني لجميع أخرى فرصة التحديات
اآلخرون والرشكاء واملعلمون اآلباء يتكاتف أن يمكن إذ الالمنهجية؛ األنشطة يف األطفال
األنشطة سبيل تعرتض التي العقبات تذليل إىل تهدف أفكار يف للتباحث املجتمع يف
بسياراتهم األطفال نقل يف بعض مع بعضهم الجريان اشرتاك ذلك يف بما الالمنهجية،
واالجتماعية املعرفية املحفزات من مجموعة اختبار يف األطفال مساعدة بهدف ذلك؛ وغري

والبدنية.
ال الالمنهجية األنشطة يف املشاركة لهم تتسنى ممن حظٍّا األوفر األطفال بعض
أنشطة يف التفوق عىل مجربًا نفسه يجد قد منهم فالبعض إيجابية؛ خربات عىل يحصلون
بيانو عازَف األب يكون (كأن بعينه مجال يف سابًقا األرسة نجاح بسبب لها يتحمس ال
أن يُتوقع كما ذلك). إىل وما السلة، كرة يف بطوالت عىل حصلت قد األم تكون أو ماهًرا
باإلنهاك. يصيبهم قد الذي األمر واحد؛ وقت يف جدٍّا كثرية أنشطة يف آخرون أطفال يشرتك
األنشطة يف االنخراط» يف «املغاالة موضوع يف كافية أبحاث إجراء عدم من الرغم وعىل
واالهتمام والنشاط املدريس التحصيل مستويات ومراقبة التمييز ُحسن فإن الالمنهجية،
النمو تعزيز يف يسهم الذي األنشطة قدر تحديد يف البالغني األشخاص يساعد أن يجب
مجموعات تضم منهجية ال أنشطة يف األطفال يشارك أن أيًضا يمكن لألطفال. العام
(إيندرسن املخدرات تعاطي أو الكحوليات إدمان ملخاطر معرَّضون هم ممن األقران
تشتهر منهجية ال أنشطة تماِرس التي املجموعات إحدى كانت فإذا ،(٢٠٠٥ وأولويس
األطفال يراقبون الذين البالغني لألشخاص ينبغي خطر، سلوك بممارسة املدرسة يف
مجموعات تُْسفر وقد املشكلة. من بالحد الكفيلة الخطوات يتخذوا وأن هذا، يدركوا أن
يف تفصيًال أكثر نحو عىل األمر هذا إىل سنتطرق سلبية، أو إيجابية تأثريات عن األقران

الخامس. الفصل
يحظون كافة األطفال أن الالمنهجية لألنشطة الداعمون البالغون يراعي أن ويجب
تشجيع. محل العام وتطورهم وتقدير، اهتمام محل جهودهم وأن للمشاركة، بفرصة
ثمة مشرتك. هدف لتحقيق كفريق األطفال يتعاون عندما العالقات بناء عملية تَحُدث
الالمنهجية الربامج تقييم عند االعتبار يف َوْضُعها البالغني األشخاص عىل مالحظاٍت ِبضع
مجموعات أو الجميلة الفنون مجموعات يف الطفل اشرتك سواء املثال: سبيل عىل املتاحة؛
البالغون يضع هل حدة؟ عىل طفل كل مشاركة مع التعامل يجري كيف الكرة، فرق
عند النفسية الصحة صعيد عىل مرجوة جيدة نتائج األذهان يف الربامج عن املسئولون
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تحقيق أن املعروف اإلخفاق؟ حاالت مع التعامل يجري كيف تدريبهم؟ أو األطفال تعليم
وِعربًا دروًسا يَْحمل امللعب يف الكرة فريق خسارة أو موسيقية مسابقة يف سيئة نتائج
الشاقة املهام هذه مع املسئولني البالغني األشخاص تعامل أسلوب إن األطفال. يتعلمها
يف أيًضا يسهم أن يمكن ولكنه األطفال، سلوكية نماذج يريس أنه عىل فوائده تقترص ال
األشخاص جميع يتنبَّه عندما األطفال نمو يتعزز لألطفال. العامة النفسية الصحة تدعيم
جنبًا اإليجابي النمو جوانب من آخر جانب ظهور إىل األطفال عن املسئولني البالغني
األمر غالب يف الطفل. يمارسه الذي الالمنهجي النشاط مهارات ر تطوُّ مع جنب إىل
املدرسة بيئة إىل اإلعدادية املدرسة يف الالمنهجية باألنشطة املرتبطة املهارات نقل يمكن
بيئة عىل املقبلني لألطفال انتقايلٍّ كسبيٍل دوًرا املهارات هذه تلعب أن يمكن إذ الثانوية؛
التي األقران عالقات تستمر األحيان أغلب ويف التعليمية. املناطق من الكثري يف أكرب أخرى
الثانوية املدرسة إىل االنتقال تيسري يف وتساعد بل الالمنهجية، األنشطة سياق يف تكوَّنت

أيًضا.

الثانوية املدرسة (12)

السنوات يف تطورهم عن تماًما الثانوية املدرسة يف لألبناء املعريف التطور يختلف
الواليات يف الثانوية املدارس من الكثرة تتميز االبتدائية. املدارس يف األوىل الدراسية
حرفيٍّا املدارس هذه عىل ويُطَلق الصغرية، الكليات حرم وتشبه بضخامتها املتحدة
الواسعة مساحتها إىل لإلشارة الجامعات»؛ حرم طراز عىل املقامة الثانوية «املدارس
املدارس تلك مثل تضم ال الضواحي أو املدن بعض بها. امللتحقني للطلبة الكبرية واألعداد
البالغون يراعيه أن يجب للتقييم آخر معياًرا يشكل الذي األمر وهو الضخمة، الثانوية
تجارب أفضل توفري وطرق اإلقامة مكان يف تفكريهم أثناء األطفال عن املسئولون
الضواحي يف الكبرية التعليمية املناطق إدراك حالة يف املثال، سبيل عىل لألبناء. مدرسية
املعرفية الكفاءة تحقيق يف الطلبة مساعدة يمكنها كيف ضخمة، بها الطلبة أعداد أن

البيئة؟ هذه مثل يف العالقات وبناء
شعبيًة الصغرية» التعلُّم «مجموعات أو املعلمني» «ِفرق مثل اسرتاتيجياٌت تكتسب
مًعا يتواصلون عندما املعرفية املجاالت مختلف يف فاملعلمون حاليٍّا؛ املتحدة الواليات يف
يمكن املثال، سبيل عىل صفوفهم؛ يف الطلبة مجموعات عىل أكثر التعرف لهم يتسنى
ملقارنة نفسه للطالب العلوم معلم مع ما بطالٍب الخاص الرياضيات معلم يتواصل أن
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يُتاح فعندما معه؛ التعامل أو لتحفيزه األمثل األسلوب إىل للتوصل الرامية املالحظات
تسهم أن الكبرية الثانوية للمدارس حينها يتسنى متماسك، كفريق العمُل للمعلمني

واالجتماعي. املعريف األبناء تطور يف إيجابية بصورة
محل مجال اختيار عىل الطلبة قدرة إىل الصغرية» التعلُّم «مجموعات عبارة تشري
وعادًة الثانوية. املدرسة يف أكثر أو كامل عام مدار عىل املجال هذا وتجريب اهتمام،
أن يُرجح للطلبة. امُلقدَّمَة االختياراِت أو املجموعاِت املدارس يف التدريس هيئُة تحدِّد ما
بذلك صلة ذاَت تعلٍُّم مجموعَة محتملة كمهنة مثًال الطب بمجال املهتمون الطلبُة يختار
التعلُّم مجموعات يف محدًدا مساًرا يختارون الذين الطلبة فإن يبدو ما وعىل املجال.
لديهم معلمني ويختارون بعًضا، بعضهم ويدعمون نفسها، االهتمامات سيتشاركون
مجموعات يف املشاركون املعلمون يتوىل أيًضا. بعينها املجاالت تلك يف شديٌد اهتماٌم
الشخصيَّة؛ واهتماماتهم طالبهم اهتمامات حول تتمحور مناهج تصميم هذه التعلُّم
علميًة مقرراٍت الطلبُة يَْدرس أن الثانوية املدارس معظم تشرتط املثال، سبيل عىل
الطلبة يُنْصح أن املرجح ومن التخرج. عند معتمدة كساعات لهم تُحسب متعددًة
العلمية، املواد دورات بإحدى بااللتحاق تعلٍُّم كمجموعة الطب مجال يختارون الذين
ثبتت وقد مثًال. الحاسبات لهندسة مقدَّمٍة دراسٍة من بدًال والفسيولوجيا، الترشيح مثل
التدريس هيئة لدى الصغرية التعلُّم مجموعات أو املعلمني ِفرق مثل اسرتاتيجيات فاعلية

الطلبة. من كبرية ألعداد املعريف التطور تعزيز يف املدارس يف
للمدارس املتنوعة البيئات يف األبناء دعم ُسبل البالغون األشخاص يُحدِّد وبينما
شأنه من األبناء لجميع عالية عات توقُّ ووضع العالقات ببناء االلتزام فإن الثانوية،
نفسية بصحة يتمتعون الذين فاألبناء املتأخرة؛ املراهقة سنوات تجاوز يف مساعدتهم
بأساس الجامعة أو للعمل األوسع السياقات إىل املنزل بيئة من االنتقال يمكنهم جيدة

البلوغ. مرحلة نحو األبناء انتقال مع املنزل خارج املعريف التطور وسيستمر متني.
ذلك، مع املنزل. نطاق خارج بيئات يف األبناء تعلُّم إىل الفصل هذا عنوان يشري
إىل يدخل ولكنه املنزل، خارج يتولد األبناء عىل واحد تأثرٍي فحص أودُّ وعدتكم، وكما
أال دائمة؛ بصورة العمل وأماكن األطفال برعاية الخاصة ومنشآتنا ومدارسنا منازلنا

اإلعالم. وهو
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التأثريات النتقاء البالغني ومساعي األبناء يف وتأثريه اإلعالم (13)

أو األنباء نقل إىل تهدف التي العامة التواصل أشكال كافة إىل اإلعالم مصطلح يشري
قد مسموعة. أو مرئية أو مطبوعة صورة يف اإلعالم يكون قد ثَمَّ ومن التسلية؛ تقديم
بعيد، حدٍّ إىل مضلِّلة أو مهمة غري أو سلبية أو إيجابية تأثريات عن اإلعالم وسائل تسفر
تتعزز بحيث التأثريات هذه غربلة عىل األطفال عن املسئولون البالغون يعمل أن ويمكن
الواليات يف للغاية االنتشار الواسعة اإلعالم وسائل نماذج أحد لألطفال. النفسية الصحة

التليفزيونية. الربامج هو املتحدة
لألطفال امُلقدَّمة التليفزيونية الربامج خضعت العرشين، القرن ستينيات أواخر يف
الناشطني البالغني األشخاص من مجموعة قرر عندما للمراجعة املتحدة الواليات يف
خالل من التعلُّم فرص من املزيد بإتاحة واملناداَة لألطفال، يُعرض كان ما مراقبَة
األطفال». و«تليفزيون سمسم» «عالم مثل برامج ظهرت وبهذا التليفزيونية، الربامج
أنهم ينكروا أن والعرشين الحادي القرن يف األمريكيني األطفال من العديد يستطيع ال
فقد و«إيرني»؛ و«إملو» بريد» و«بيج بيجي» و«ميس «كريميت» مثل شخصيات يعرفون
عالم يف ثورًة املتحركُة والعرائُس الربامِج يف املمثلون دها جسَّ التي الشخصياُت أحدثت
يف الصديق صفات عن أو األعداد أو القراءة عن قصًصا صوَّرت إذ األطفال؛ برامج
الكلمات من املستَمدة الفكاهة من كبري قدر مع جنب إىل جنبًا والتنشئة، الرعاية إطار
سمسم» «عالم أن فيه نعترب قد الذي الوقت ويف والرقص. واملوسيقى املرئية والفنون
العرصيَّنْي، كلوز» و«بلوز دورا» «مغامرات برنامَجي سبق الذي الرائد الربنامج يُعد
لألطفال؛ مناسبة ليست أو التعليم، إىل تهدف ال اليوم التليفزيونية الربامج غالبية فإن
عرضها ويقترص للغاية، قليلٌة بالفعل، األطفال تعلِّم التي الثري، املحتوى ذات فالربامج
العرض ودور التليفزيون محطات يف عرضها من بدًال العامة، التليفزيون محطات يف
املخصصة والرتفيهية التعليمية الربامج زادت وقد شابهها. وما للربح الهادفة السينمائية
تليفزيونية شبكات بضع اآلن تتخصص بحيث السابقني العقدين مدار عىل لألطفال
ال ولكن البالغني، الرعاية ومقدِّمي لألطفال سارٌّ أمر هذا فقط، األطفال برامج بث يف
الناس لها يتعرض التي اإلعالمية الربامج غالبية تأثريات تحديد البالغني عىل يتعني يزال

.(١٩٩٨ ودونرشتاين (سميث بكثرة
يُسُدون األطفال عىل اإلعالم وسائل تأثريات يحددون الذين البالغني األشخاص إن
ينتجونه ما إن يقولون أنفسهم اإلعالميني املسئولني إن جليلة. خدمة بأكمله للمجتمع
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تقع اإلعالمية الربامج مراقبة مسئولية وإن الدوام، عىل األطفال يناسب ال برامج من
الكمبيوتر أو الفيديو أو التليفزيون ر يوفِّ ال األطفال. حياة يف البالغني األفراد عاتق عىل
يراقبون الذين البالغني األفراد سوى توفريَها يستطيع ال بل لألطفال؛ املناسبَة الرعايَة
الوسائل جميع استغالل ويمكن كنفهم. يف الذين لألطفال ويحددونها اإلعالمية التأثريات
من العديد وهناك الجيدة، النفسية بصحتهم واالرتقاء األطفال نمو لتعزيز اإلعالمية
اإلعالمية التأثريات مراقبة بهم املنوطة البالغني األشخاص بمساعدة الكفيلة الوسائل

إزاءها. والترصف

اإلعالمية التأثريات لتحديد البالغني وسائل

والرتفيهية التعليمية األنشطة لعرض األطفال ألعمار املناسب باإلعالم استِعْن (١)
معتدلة. بصورة

املحيط، عن النظر بغضِّ األطفال، حضور يف املتاحة اإلعالم وسائل إىل دائًما انتِبْه (٢)
يف املناقشات هذه وأَْجِر التأثري، إيجابية مدى عن وتساءْل املحتوى مراعاة عىل واحرْص

األطفال. حضور
تشاهده، التي الطفلة لعمر املناسب غرْي أو االعرتاض محل اإلعالمي الربنامج غريِّ (٣)

املحيط. ذلك عن بعيًدا الطفلة انُقِل أو
أو الصور وكانت بالفعل الربنامج ُعرض فإذا للطفلة؛ السلوك هذا تفسري عليك (٤)
عىل عنف َمشاهد ُعرضت إذا املثال، سبيل عىل ذلك. فناقْش للطفلة، مزعجة األصوات
ردَّ تعكس عبارات بإصدار فقْم املدرسة، قبل ما سنِّ يف طفلة أمام التليفزيون شاشة
مثًال: قْل اللقطات، من استنتاجه يمكن الذي واملعنى اللقطات هذه إزاء الطفلة فعل
يجب عنها؟ التحدث تريدين هل الضيق، يل وتُسبب للغاية مزعجة اللقطات هذه «إن
يُظهر شيئًا ِلنشاهْد الجميع. ليسعَد بعض مع بعضهم التعاون كيفية الناس يتعلم أن
ولكن ممكنًا، الحوار هذا مثل يكون ال قد الطفلة، عمر عىل وبناءً مًعا.» للتعايش سبًال
الذي الربنامج مع يتناسب بما أفعالهم ردود ببناء البالغون األشخاص يقوم أن يمكن

للطفلة. املعرفية املهارات ومستوى يُبَثُّ
اإلعالمي التحفيز ينتقون الذين فالبالغون املطَّلع؛ للمتلقي نموذًجا تكون أن يجب (٥)
لهم تحفيٍز عىل ذلك وينطوي سلوكياتهم، يف به يُقتدى نموذًجا لألبناء يقدمون املناسب
إذا الرابع، أو الثالث العام وبحلول بعد. فيما اإليجابية التأثريات ألنفسهم ينتقوا بأن
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فإن الجهاز»، أطفئ فضلك من تخيفني، املناظر هذه «إن قبيل ِمن عبارًة الطفلة نطقت
املهمة. أداء يف نجحوا قد بهذا يكونون البالغني

تأثريات انتقاء البالغني محاولة إطار يف بالغة أهمية ذاَت القليلة النصائُح هذه تكون قد
السينمائية، واألفالم الكمبيوتر أجهزة مع نفسها املواقف تَْحدث وقد اإلعالمية، الوسائل
لألطفال يقدِّمون الذين فالبالغون قراءتها؛ األطفال يَختار التي الكتِب أو الصحِف وحتى
يؤمن التي الِقيَم عىل الحرص يف يساعدوهم أن يمكن اإلعالم وسائل تأثري عن معلومات
الجريان عند األطفال مع يتناسب ال إعالميٍّ محتًوى عرض حالة ويف البالغون، هؤالء بها
«هذا أن برصاحة تعلن لكي بالجرأة تتحىل أن يجب عامة، أماكن يف أو األقارب أو
السيطرة عىل منا أيٍّ قدرة عدم من الرغم وعىل الطفلة.» هذه مع يتناسب ال املحتوى
الخاضعني لألطفال يتيح بها نؤمن التي الِقيَم عن التحدث فإن اآلخرين، البالغني عىل
يسمحون بالفعل جريانًا هناك أن يعني وهذا معها؛ واتساقنا التزامنا يدركوا أن لرعايتنا
عنف مشاهد بها بأن امُلصنَّفة األفالم بمشاهدة سنوات ثالث يتجاوزوا لم ممن ألطفالهم
املدافعون البالغون فاألشخاص ذلك، ورغم يف. تي إم قناة مشاهدة أو جنسية، مشاهد أو
الذين األطفال إىل هذه ِقيَمهم ينقلون بالثقة الجديرة اإلعالمية الربامج وعن األطفال عن

نموهم. مدار عىل باألطفال الِقيَم هذه مثل ترتبط ما وعادة كنفهم، يف
العنف يمثل َحْجبه؟ إىل البالغون األشخاص يسعى الذي اإلعالمي املحتوى ما ولكْن
وسائل يف الرصيح الجنيس واملحتوى الجنيس والتمييز والعنرصية الجنسية املثلية ورهاب
الحكيم تقديرنا يساعدنا قد املسئولني. البالغني األشخاص لدى تخوٍُّف مثاراِت اإلعالم
نظرة ألقينا إذا ولكن جيد، بشكل اإلعالمي املحتوى انتقاء يف األطفال لدى النمو ملستوى
اإلعالم بشأن املرتبطة املخاوف فسنكتشف اإلعالم، وسائل يف والجنس العنف َمشاهد عىل

عامة.
الثالثني مدار عىل األطفال عىل وآثاره اإلعالم يف املنترش العنف حول مناقشات دارت
ويف النفس علم مجال يف وباحثون رئاسية لجاٌن حاولْت وقد تقريبًا، السابقة عاًما
عىل أُجريت التي األبحاث من كبري قدر ولدينا املوضوع، هذا دراسَة أخرى مجاالت
يشكِّل اإلعالم وسائل خالل من يُعرض الذي العنف أن تثبت والتي عقود، عدة مدار
يف املتخصصني النفس علماء من اثنان ويرى األطفال. حياة يف السلبية العوامل أحد
،(١٩٩٨) دونرشتاين وإدوارد سميث إل ستاييس وهما اإلعالم، وسائل يف العنف مجال
تُعنيَّ لم ولكن األطفال، لدى السلبية بالسلوكيات يقرتن اإلعالم وسائل يف العنف أن

79



والعرشين الحادي القرن يف األطفال تنشئة

وسائل يف العنف ارتباط دراسَة النفس علماءُ يواصل ا. حقٍّ العالقة هذه حدوُد بعُد
األفعال بردود املرتبطة العوامل من العديد اكتُشف وقد األطفال، لدى بالعدوانية اإلعالم
يرتفع العدوانية األفعال ردود معدل أن ُوجد املثال، سبيل فعىل األطفال؛ عند العدوانية
الجريمة مرتكبي تصوير حالة يف وأيًضا العنف، ضحية معاناة تصوير عدم حالة يف
نموذج أن بمعنى أفعالهم؛ عواقب يتحملون وال بالجاذبية يتمتعون أشخاص بأنهم
الذين والضحايا سلبية عواقب يعانون وال والعنف بالجاذبية يتَّسمون الذين «األبطال»
مثل مؤسساٌت ترى كما األطفال. لدى العدوانية لتعزيز «األمثل» هو أهمية؛ لهم ليست
برامج يف السائد العنف بأن األمريكية الطبية والجمعية النفيس للطب األمريكية الجمعية
الواليات يف العنف عىل املساعدة العوامل أحد يُعد الفيديو وألعاب واألفالم التليفزيون
اإلعالم وسائل يف السائد العنف أن األمراض مكافحة مراكُز تَعترب الواقع، ويف املتحدة.
الواليات مستوى عىل النشء بني للعنف الوبائي االنتشار يف املساهمة العوامل أحد يمثِّل
مضت؛ عاًما بعرشين مقارنة اإلعالم وسائل يف وحدَّته العنف مقدار زاد وقد هذا املتحدة.
أن املفرتض ومن مسئول. نحو عىل يترصفون أشخاصبالغني إىل األطفال يحتاج ثَمَّ ومن
وتحديدها. التأثريات هذه رقابة إىل يسعون الذين البالغني أعاله الواردُة البياناُت تساعد
عند للقلق املثرية النقاط إحدى اإلعالم وسائل يف املنترش الجنيس املحتوى يُمثِّل
طولية بيانات وجود يندر الجنيس، املحتوى ملوضوع وبالنسبة البالغني. الرعاية مقدِّمي
دراسة نُرشت وقد الوقت، بمرور األطفال وسلوكيات املحتوى هذا بني عالقة وجود تُثبت
املتخصصة بيدياتريكس مجلة يف راند معهد يف وزمالؤه مارتينو ستيفن أجراها حديثة
إىل االستماع أن إىل الباحثون َخَلَص وقد ،(٢٠٠٦ وآخرون (مارتينو األطفال طب يف
الجنيس واالعتداء اإلناث إيذاء مثل مهينة، جنسية تجارب إىل تشري التي األغاني كلمات
واملمارسات للمراهقني األوىل الجنسية بالعالقة ملحوظة بصورة ارتبط قد الذكور، عىل
إليها استمع التي الجنسية الرسائل سلبية مستوى ارتفع وكلما األخرى، الجنسية
إىل الوصول من بسهولة األطفال يتمكن مبكرة. جنسية عالقات يف انخرطوا املراهقون،
يف التليفزيون أو الكمبيوتر أو الراديو تشغيل بمجرد اإلعالم وسائل يف الجنيس املحتوى

اليوم. مدار عىل وقت أي
الرقابة بقواعد ملتزمة التليفزيون شبكات كانت الثمانينيات، سنوات أغلب مدار عىل
العارشة أو التاسعة بعد تُعرض جنسية مشاهد تتضمن التي الربامج وكانت الذاتية،
األمر هذا ولكنَّ املحتوى، هذا مشاهدة من األطفال منع للبالغني يُتاح بحيث مساءً؛
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املحتوى إىل الوصول وإمكانية الَكبْيل التليفزيون انتشار ظل ففي طويًال؛ يستمر لم
الوقت يف األطفال يُعد املسئولة، غري الجنسية والسلوكيات اإلنرتنت بواسطة الجنيس
هذا إطار يف النماذج من العديد ويظهر اإلعالم، من النوع لهذا مستهلكني الراهن

املحتوى.
عىل الرتكيز شديدة أنها عىل غالبًا والبالغني املراهقني سلوكيات التليفزيون ر يُصوِّ
حول تتمحور كاملة أفالم أو روايات خرجت وقد التزام، أو ارتباط دون الجنيس النشاط
حوارات تتضمن نماذج وجدنا وقلَّما الشخصيات، من شخصية لكل الجنيس الرشيك
تحديد عن أو للجنس، املسئولة املمارسة عن فيها يتحدثون الجنسيني الرشكاء بني
غري الجنيس السلوك عن الناجمة الوخيمة العواقب َعانَوا ألشخاص نماذج أو النسل،
حول يدور والذي ريسريتش، سكس مجلة يف املنشور املخترص مقالها ويف املسئول.
التي النتائج براون دي جني أوردْت للمراهق، الجنيس التوجه يف اإلعالم وسائل تأثري
وسائل يستخدمون املراهقني أن ح تُوضِّ والتي دراسات، عدة خالل من إليها توصلت
نماذج الوسائل هذه يف يُعرض ما ويعتربون الجنسية، املعلومات عىل للحصول اإلعالم
ثبت املثال، سبيل فعىل .(٢٠٠٢ (براون الشخصية الجنسية سلوكياتهم يف بها يُحتذى
تعرضهم زيادة مع يرتفع الزواج إطار خارج الجنيس بالسلوك املراهقني ترحيب أن
للمناظر الزائد التعرض يرتبط كما اإلعالم. وسائل يف املعروض الجنيس للمحتوى
الجنس ممارسة (مثل الشاذِّ الجنيس النشاط عن املراهقني بمعتقدات اإلباحية الجنسية
الجنسية األفالم أيًضا تسهم واحد). برشيك االرتباط وعدم الجنيس والتوحش الجماعي
االعتداء هذا أن لو كما االغتصاب، حول الشباب لدى قاسية رًؤى تكوين يف الرصيحة
جنسية «ممارسة أنه عىل األفالم هذه يف لتصويره نتيجًة الفظاعة شديد ليس الوحيش
تعاني ال التي الضحية عىل دموي اعتداء يحدث ال حيث الطرفني»؛ بني تراٍض بغري تتم
أن لألطفال التأكيد عىل البالغون األشخاص يحرص أن ويجب سيئة. عواقب أي من
وقد اغتصاب. جريمة هي يبدو ما عىل تراٍض بغري تتم التي الجنسية املمارسات تلك
بالتليفزيون الجنيس للمحتوى التعرُّض بني عالقة وجود عن التبادلية الدراسات كشفت
من املزيد األبناءُ شاهد كلما أنه بمعنى املراهقني؛ لدى األوىل للمرة الجنس وممارسة

.(٢٠٠٢ (براون مبكر وقت يف الجنس مارسوا الجنيس، املحتوى
من الرغم فعىل بصلة؛ للواقع تمتُّ ال مخاطر أي من الخالية الجنسية املمارسات إن
حياة يف املهمة األركان وأحد بل — للنمو الطبيعية املحاور أحد يمثل الجنيس النشاط أن
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ونادًرا األهمية، يف غاية تُعد واملخاطر االلتزام عن املوثوقة البالغني رسائل فإن — البرش
الجنسية للممارسات اإلعالم لتصوير ونظًرا الرسائل. هذه مثَل اإلعالم وسائُل ه توجِّ ما
حوار إقامُة املسئولني البالغني األشخاص عىل يتعني مخاطر، أي من خالية بأنها دائًما
أحد كونها عن فضًال جميلًة، طبيعيًة عمليًة بصفته الجنيس السلوك حول األطفال مع

رنا. تطوُّ مدار عىل غريهم مع األشخاص عالقات يف االلتزام مظاهر
نطاق عىل االجتماعي التواصل شبكات بانتشار تتعلق أخرية تحذيرية مالحظة ثمة
ال قد الذي الوقت ففي الحايل؛ الوقت يف العمرية الفئات كافة من األطفال بني واسع
االجتماعية، الشبكات هذه بداخل الجنيس املحتوى أو العنف محتوى البالغون فيه يالِحظ
واملحتوى الجنسية والصور العنف صور األطفال يَنرش املحتويني. كال وجود ثبت قد
الذين البالغون ويفعل االجتماعية، املواقع هذه يف بهم الخاصة املساحات يف أيًضا اللفظي
اآلباءُ يدرك أن ويجب نفسه. األمر االجتماعية الشبكات عىل أطفال بأنهم يتظاهرون
الكمبيوتر جهاز أن منها والحدِّ اإلعالميِة املحتوياِت هذه رقابة عن املسئولون واملعلمون
األشخاص عىل يجب عام، وبشكل املحتملة. السلبية التأثريات مصادر أحد إال هو ما
أن أطفالهم، من النقيض عىل الكمبيوتر، أجهزة استخدام بكيفية ني امللمِّ غري البالغني
استخدام مراقبة كيفية يتعلموا حتى األشخاصاملتمرسني؛ من بعضالنصح عىل يحصلوا
عىل االجتماعية التواصل شبكات عىل الطفلة تفاعالت مراقبة يمكن للكمبيوتر. أطفالهم
الواقع يف يقومون من هم البالغني بأن علًما األطفال يُحاط أن وينبغي بل معَلن، نحٍو
االلتزام األطفال عىل ينبغي التي العامة القواعد من قاعدتان وهناك اإلجراءات، بهذه
أسماء وحتى الهاتف وأرقام فالعناوين الشخصية؛ املعلومات وضع من الحد (١) بها:
املرغوب غري املبارشة املواجهات ملخاطر األبناء تعريض إىل تؤدي قد املواقع أو املدارس
الذين األشخاص تحديد للطفلة تتيح التي االجتماعي التواصل مواقع استخدام (٢) بها.
الخصوصية». «مالحظات باسم هذه إىل ويُشار رسائل؛ وترك املوقع إىل الدخول يمكنهم
هؤالء ومعرفة بالطفلة الخاص الحساب يف «األصدقاء» يتفقدوا أن البالغني عىل ويجب
مثلما تماًما الشبكة، عىل للطفلة بصديق الخاصة األمور مناقشة عىل عالوة األصدقاء،
يتعلق فيما واالهتمام والوضوح بالرصاحة ويوىص الواقعية. الصداقة عالقات مع يحدث

األطفال. مع التفاعالت كافة يف يحدث كما باملراقبة،
الجنسية املثلية رهاب ملفاهيم ملخٍص لطرح املجال لنا يَرتك ال الفصل هذا طول إن
كبري قدر ورود رغم اإلعالم، وسائل يف تداولها يجري التي والجنيس، العنرصي والتمييز
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هذه حول األطفال معتقدات أن نعلم ونحن أيًضا، الفصل مدار عىل املحتوى هذا من
كواحدة اإلعالم وسائل يستخدمون أنهم املراهقون ويذكر باإلعالم، ترتبط املوضوعات
التي االنتقاء عملياُت تمثل كما نوع، أي من للمعلومات مصادر أربعة أو ثالثة أهم من
أيًضا. األطفال منها يستفيد التي املوارد أحَد اإلعالم لوسائل البالغون األشخاص بها يقوم
إىل مستعدِّين، يكونون عندما بها يهتمون موضوعات حول األطفال مع حوار إجراء إن
تأثريات ضد األمثل» الدفاع «خط هو البالغني، ِقبل من اإلعالمية التأثريات انتقاء جانب
لوسائل يمكن كيف لألطفال يرشحوا أن البالغون يستطيع كذلك املالئمة. غري الربامج
إيجابية مواد هناك الجيدة. النفسية الصحة تعزيز يف تسهم إيجابية قوة تكون أن اإلعالم

اإلعالمية. الساحة عىل بالفعل
يقرب ما منذ سمسم» «عالم برنامج خالل من التعليمية اإلعالمية املواد بدأت
هذا عن القليل إال نعرف ال ولكننا الحكومي، التليفزيون شاشات عىل عقود أربعة من
لها لألطفال املخصصة اإليجابية التعليمية الربامج أن إىل األبحاث وتشري اإليجابي. التأثري
عىل ببساطة اإلحصاءات هذه وتدل ،(١٩٨٦ (هريولد العنف برامج تأثري تَُفوق تأثرياٌت
لدى اإليجابي االجتماعي السلوك من املزيد تعزيز بمقدورهم أن اكتشفوا الباحثني أن
بعد األطفال بني العدواني السلوك دراسة خالل من اإليجابية الربامج خالل من األطفال
الخاص الجزء هذا بداية يف ذكرُت مثلما الحظ، لسوء لكن العنف. لربامج مشاهدتهم
االرتقاء بهدف تُنتَج ال اإلعالم وسائل يف املعروضة الربامج غالبية فإن اإلعالم، بوسائل
املناداُة املسئولني البالغني عىل يتعني ثَمَّ ومن األطفال؛ لدى واالجتماعي املعريف بالتطور
وانتقاء — الصدد هذا يف الربامج بجميع بل — باألطفال الخاصة بالربامج باالرتقاء

للغاية. رضورية لكنها بالفعل، ضخمة مسئولية إنها نفسه. الوقت يف املحتوى
باألطفال يتعلق فيما والتعليم التأثري مصادر من العديد الفصل هذا يف استعرضنا
املؤثرات ولكن املنزل، من الجيدة النفسية الصحة تبدأ املنزل. خارج نموهم مدار عىل
لألشخاصالبالغني ويمكن األطفال. حياة عىل أيًضا كبرية بدرجة بظاللها تُلقي الخارجية
الذي واالجتماعي املعريف فالتحفيز لألطفال؛ املعريف النمو يف الفارق يصنعوا أن املتعاونني
جميع يف املستمر اإليجابي التطور يف يساعدهم لألطفال واملعلمون الرعاية مقدِّمو يوفره
يف املسئولية من كبريًا قدًرا البالغون الرعاية مقدِّمو ويتحمل النفسية. الصحة مسارات
رعاية مراكز يف األمثل النمو فيها يتحقق بيئات تشكيل يف ملساعدتهم األطفال حياة
التأثريات انتقاء عىل يعملون الذين البالغون ويشكل األخرى. التعليمية والبيئات األطفال

األطفال. نمو تعزيز يف يساعد الذي هذا، البيئي العمل إطار من جزءًا اإلعالمية
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األطفال برعاية املتعلقة املالحظات (14)

وَجْودتها، الرعاية أنماط حسب هائلة بصورة األطفال رعاية تكلفة تتفاوت (١)
األم غري أفراٍد ِقبل من املنزلية الرعاية تكاليف ترتاوح وقد بالبالد، املنطقة حسب وأيًضا
للرعاية مراكز بإدارة لهم ص امُلرخَّ األفراد وحتى أقارب، يتقاضاها بسيطة أجور بني
ِقبَل من الرُّضع لألطفال املتخصصة الرعاية تكاليف فإن وبهذا منازلهم؛ داخل من
رعاية مراكز تكاليف أيًضا وتتفاوت أسبوعيٍّا. دوالر و٣٠٠ ٢٠٠ بني عادًة ترتاوح أفراٍد
دوالر ٤٠٠ إىل املتميزة املراكز يف التكلفة تصل فقد كبري؛ حدٍّ إىل الدارجني األطفال
واالبتكار اإلبداع تطوير إىل تهدف التي املراكز يف األسبوعية التكلفة تصل وقد أسبوعيٍّا،
بمؤسسة خاصة إلرسالية التابعة األخرى املراكز تتميز وقد دوالًرا. ٦٥٠ إىل األطفال لدى
الوقت يف زهيدٍة وتكلفٍة الجودة من هائٍل بمستًوى مجتمعي لنشاط التابعة أو دينية
لرعاية بمراكز مرتفعة، فقر معدالت بها التي الحرضية، املناطق تحظى وقد نفسه،
ذات لألَُرس املستوى عاليَة خدمًة يقدِّم املراكز هذه وبعض مة، ُمدعَّ أو حكومية األطفال

املبكرة»). «البداية مرشوع (مثل املنخفضة الدخول
يقبل وقد فقط، أسابيع ستة عمر من ع الرُّضَّ األطفاَل الرعايِة مراكِز بعُض تَْقبل (٢)
جزءًا القرار هذا يشكل كيف بحذر تقيِّم أن عليك أصغر. أطفاًال املستقلني األفراد بعض

األبناء». لرتبية ممكن نموذج «أفضل مفهوم من
اآلن القائم الوضع فإن الجدد، اآلباء مخاوف نثري أن نََودُّ ال أننا من الرغم عىل (٣)
املتميزين واألفراد األطفال، لرعاية املتميزة املراكز من العديد أن هو املتحدة الواليات يف
فحص بَْعد عليك، يتعني لذا انتظار؛ قوائم لديهم املجال، هذا يف مستقل بشكل العاملني
عندما االنتظار قوائم إحدى يف طفلتك اسم تُدِرج أْن األطفال، برعاية الخاصة البدائل
ترتاوح االنتظار فرتة كانت إذا الطريقة، وبهذه األخرية. أو الثانية املرحلة يف الحمل يكون
لها؛ األرسة احتياج عند استغاللها يمكن فرصة لها تتوفر فقد وسنة، أشهر ستة بني
لبيئِة االنتظار فرتة استكشاِف يف يتمثل الحالة هذه يف املتَّبَع األمثل فاألسلوب لذلك
مقدِّمي بعض أن العلم ويرجى ممكن. وقت أقرب يف لذلك وفًقا والترصِف جيدٍة، رعايٍة
االنتظار قوائم يف الطفل إدراج مقابل يف مسبًقا إيداًعا أو رسوًما يطلبون األطفال رعاية

بهم. الخاصة
األطفال، برعاية الخاصة بالبدائل يتعلق فيما املفيدة املوارد أحد اإلنرتنت يمثل (٤)
أنفسهم يَِصفون قد األطفال رعاية مهارة يفتقدون بالغني أشخاًصا هناك أن تذكَّْر ولكن

84



املنزل خارج املعريف النمو

املعتمدة الشهادات من ْق تَحقَّ ولذلك األطفال؛ رعاية مجال يف خرباء بأنهم اإلنرتنت عىل
َمْورًدا اآلخرون اآلباء يكون أن ويمكن اإللكرتوني. املوقع صاحب أو اإلنرتنت عرب للمعِلن
واألمهات اآلباء آراء أن حني ويف املولود. قدوم املنتِظرين اآلباء من لغريهم للمعلومات
أيًضا الحصول حاِوِل ولذلك الشخصية؛ لخرباتهم انعكاًسا تكون ما عادًة فإنها ثمينة،
بكل الخاصُّ اإللكرتونيُّ املوقُع يتضمن املثال، سبيل عىل مفيدة. أخرى معلومات عىل
الخاصة واألمور األطفال رعاية مراكز ترخيص إجراءات عن الصفحات من العديَد والية

عام. بوجه األطفال برعاية
املواقع من العديد عىل األبناء تربية حول عامة معلومات عىل العثور يمكن (٥)
بريَنتس «برييكيل شبكة مثل معينة منطقة مستوى عىل يكون قد وهذا اإللكرتونية،
تشاريتابل «بيو مؤسسة تقدمها التي كتلك وطني مستًوى عىل أو كاليفورنيا، يف نتورك»

املبكر. التعليم ألبحاث الوطني واملعهد الخريية تراست»

املدرسة باختيار الخاصة املالحظات (15)

أم حكومية أكانت سواءٌ للمدارس، املحتملة الخيارات يف البالغون األشخاص يفكِّر عندما
الخيارات. هذه تقييم يف التالية األسئلة تفيد فقد صغرية، أم كبرية خاصة،

بسهولة الوصول يمكن وهل اآلباء؟ مع واملعلِّمون املدرسة إداريُّو يتواصل كيف (١)
اإلخبارية الرسائل إرسال يجري وهل اإللكرتوني؟ الربيد وعناوين الهواتف أرقام إىل

الربيد؟ عرب أو املنزل إىل باملدرسة الخاصة
التخطيط لجان يف دوٌر لهما متعاونني طرفني باعتبارهما الوالَدين إىل يُنظر هل (٢)

املثال؟ سبيل عىل
التدريس؟ هيئة أعضاء ملقابلة املوظفني لآلباء فرص تُتاح هل (٣)

مع التعاون وأشكال املدارس نحو املجتمعية االلتزامات تأثري يتجىل مًدى أي إىل (٤)
األخرى)؟ التمويل ومصادر الرضيبي الوعاء (مثل املدارس
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الرابع الفصل

؟ النموَّ اُألَرسي االنتامءِ مشاعُر ز كيفتعزِّ

الحياة عن تتحدث التي التليفزيونية، املسلسالت أحد الفور عىل تذكر هال
أو والتون» «أرسة تُقْل: ال متتالية. سنوات عرش عرضه استمر األرسية،
أطول يُعد الذي السابعة»، «السماء مسلسل يف فكرَت إذا كوسبي». «عرض
يقول محله. يف تخمينك فإنَّ التليفزيون، تاريخ يف أَُرسي درامي مسلسل
أوالد، لسبعة األب كامدين الكاهن دور بأداء قام الذي كولنز، ستيفن املمثل
املسلسل، مؤلِّفي خيال نسج من بسيطة فكرة إىل يُعزى املسلسل نجاح إن
ما حدٍّ إىل واقعيًة نظرًة حلقة كلُّ تضمنت فقد األَُرسية؛ بالحياة اإلشادة وهي
َمواطن عىل خاطفة بلمحة امُلشاهد اطَّلع واألشقاء. واألبناء اآلباء بني للعالقات
نمو يف العالقات هذه أثرت وكيف شخصية، كل لدى الكامنة والضعف القوة
يسرية الحلول تَُكن ولم واضًحا، التعقيد كان األرسة. هذه أفراد من فرد كل
أَْدَرَك فقد الحواِر؛ جوهَر هو األَُرسي والرتابُط االنتماءُ َظلَّ ولكْن الدوام، عىل

اآلخرين. األرسة ألفراد دوره أهميَة األرسة أفراد من فرد كل

املنزلية البيئة بداخل املعريف النمو إىل والثالث الثاني الفصلني يف تطرقنا أننا تذكَّْر
النفسية الصحة مستوى إىل يشريان اللذين األساسيَّني املعياَرين بصفتهما وخارجها،
صعيد عىل إيجابية نتائج بتحقيق املقرتن الثالث املعيار ويتعلق األطفال. لدى املرتَقب
الخلفيات كافة من لألطفال األرسة ره توفِّ أن يمكن الذي القوي باألساس النفسية الصحة
هو الفصل هذا وجوهر املنزل، جدران بني لألطفال االجتماعي التطور يبدأ الثقافية.
إطار يف وأبنائهم اآلباء بني التبادلية والعالقات الفعالة الرتبية بأساليب املتعلقة األبحاث
العالقات يف والعطاء األخذ مبادئ إرساء إن األخرى. االجتماعية النُّظم ويف األَُرسية البيئة



والعرشين الحادي القرن يف األطفال تنشئة

فاألطفال الحًقا؛ الحياة يف اإليجابية والعالقات الشخصية للمسئولية مؤًرشا يُعد األَُرسية
املساعدة خالل من أو املنزلية باملهام القيام خالل من األرسة نجاح يف يشاركون الذين
الوسائل ومن األرسة. من يتجزأ ال جزء بأنهم يشعرون ترفيهي لنشاط التخطيط يف
بشكل التواصُل لألرسة باالنتماء الطفل شعور تعزيز يف تسهم التي األخرى البسيطة
واستغالل واضح، بشكل منهم املنتظرة واملسئوليات التوقعات وتحديد األطفال، مع ال فعَّ
ينتمون أنهم يشعرون الذين األطفال أن كما إليهم. التوقعات هذه نقل يف العالقات دفء
املهمة البيئات يف مساعدتهم شأنه من بالذات، شعور بداخلهم يتكون ناجحة أرسة إىل
األرسي الدفء يتضمن الذي املتني األَُرسي األساس فإن ثَمَّ ومن املدرسية؛ كالبيئة األخرى

«االنتماء». عليه أطلق الذي املفهوم هو وهذا تحقيقه. يمكن أمر والحدود
املراهقة، سنوات أو البلوغ مرحلة إىل األطفال وصول عند أنه النفس علماء يدرك
التي السيئة القرارات بعض اتخاذ من نهم يحصِّ أن يمكن أُرسي حسٌّ لديهم يكون
السلوكيات تُعد الجنسية. واملمارسات املخدرات وتعاطي بالتدخني املثال سبيل عىل تتعلق
بصفة ربما عليها، التغلُب املراهقني عىل التي األمور من أمًرا هذه باملخاطر املحفوفة
وتفادي اإليجابيات تعزيز إىل يؤدي الذي التحصني يشبه األرسي فالرتابط يومية؛
يتمتع أن هذا كل من والهدف سيئة؛ لتداعيات األطفال تُعرِّض قد التي السلوكيات
ألَُرسهم، شخيص انتماء أو برابطة األطفال شعر ما فإذا جيدة. نفسية بصحة األطفال
االرتقاء يف سيتجسد أَُرسهم ونحو أنفسهم نحو باملسئولية شعورهم أن املؤكد فِمن

النفسية. وصحتهم بسلوكياتهم
جانب من الهادف التوجيه بعض يتطلب الرتابط هذا أن أيًضا النفس علماء يدرك
االرتباطية املهارات بناء عملية تدعيَم إن األطفال. هؤالء حياة من مبكرة مرحلة يف البالغني
العالقات أن إىل هنا نشري أن يجب ولكن شخص، كل متناَول ويف بل ممكن، أمٌر هذه
يتأثر للعالقات األطفال تطوير أن بالذكر جدير العدم. من تأتي وال معقدة األرسية

األرسة. نطاق خارج أخرى وأحداث بأفراد

السياق يف كمنظومة األرسة (1)

املميِّزة السمات أن يُعتقد إذ معقدة؛ عالقات منظومة باعتبارها األرسة إىل النظر يمكننا
ذلك، عىل عالوة وتطوُّرهم. األرسة أفراد لبقية املميزة بالسمات ترتبط ره وتطوُّ للطفل
ذات مصاحبة تاريخية أنماط له زمني، بإطار املتطورة األَُرسية املنظومة هذه تقرتن
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األَُرس إمداد عىل القدرة لديها املجتمع يف العاملة فاملؤسسات السائدة؛ بالثقافة صلة
يف السائد النموذج تمثل أن يُفرتض التي والسلوكيات بالِقيَم الخاصة الثقافية باملبادئ

املجتمع.
بالدراسة — األطفال تطور مجال يف الرائد — برونفينربينر يوري تناَول وقد
آخرين. وأشخاص أحداث من الطفل بحياة يحيط ما حيث من الطفل ِر تطوُّ صعوباِت
أن إىل يشري ما وهو للتطور»، البيئية «النظرية هذا العمل إطار عىل يوري أَطَلق وقد
بحكم وتبادلية بعض عن بعضها يتجزأ ال أجزاء «النُُّظم» أو التأثري مستويات من العديد
(1-4 (شكل يَطرح .(١٩٨٦ برونفينربينر (انظر اآلخر يف يؤثر كالٍّ إن أْي طبيعتها؛
األخرى بالنُّظم ارتباطها حسب وذلك واحد، طفل منظور من األَُرسية للمنظومة مثاًال

االجتماعي. الصعيد عىل املهارات تكوين عملية خاللها من تتأثر التي
األرسة، أفراد بقية مع ويتفاعل تبنِّيه، أو والدته لحظة منذ األرسة إىل الطفل ينضم
أناًسا تتضمن جديدة بيئة إليه بالنسبة تمثِّل التي باملدرسة الطفل يلتحق األمر نهاية ويف
تحدد بقواعد املدرسة هذه وتتميز واألقران. املعلمون فيهم بما معهم، سيتعامل ُجُدًدا
، تعليميٍّ محتًوى من تقدمه ما إىل إضافة الرتبويني، والرشكاء بها لاللتحاق ِلني املؤهَّ
عىل املتحدة الواليات يف فهناك الثقافية. األعراف تحددها التي األمور من ذلك وغري
حق من بأن يقيض تسميته، شئت إن التقدير عايل اعتقاد أو ثقايف، ُعرف املثال سبيل
التعليمية. العملية هذه يف رشكاء األمور أولياء وأن حكومي، بتعليم التمتع كافة األطفال
ويتضمن لتنفيذه، املدارس منظومة إىل األطفال تعليم عن الثقايف العرف هذا نُقل وقد
وأولياء املعلمني بني التفاعل من نوع يَحدث أن منه املنشود واألمل الثقايف الُعرف هذا
مثل التاريخية، الظروف بعض تؤدي قد نفسه، الوقت ويف الطفل. بتعليم لالرتقاء األمور
أو للمدارس املخصصة املالية املوارد تدنِّي إىل املجتمع، يواجهها التي االقتصادية األزمات
تعليم يف االقتصادية األزمات عن الناتجني األمرين كال يؤثر أن املتوقع ومن اآلباء، بطالة
فقد التمويلية؛ أولوياتها ترتيب تعيد أو التمويَل املدارُس تُخفض وقد أيًضا. األطفال
ال قد أو مثًال، املدرسة إىل لالنتقال وسائل توفري العمل عن العاطلون اآلباء يستطيع ال
التاريخية املجتمعية األنماط هذه وترتبط للبطالة. نتيجة كآباء أدوارهم أداء يستطيعون

الحًقا. األطفال يحققها التي بالنتائج
للدراسة نُخضعهم الذين أنفسهم األطفال أن إىل التبادلية العمليات مفهوم يشري
انتقال عند معهم. الثنائية تفاعالتنا ِنصف عن مسئولون إيجابيٍّا يتأثروا أن ونأمل
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.(٢٠٠٥ (سانرتوك لربونفينربينر للتطور البيئية النظرية :1-4 شكل

يقتيض مما احتياجاتهم؛ تتغري املراهقة مرحلة إىل املبكرة الطفولة مرحلة من األطفال
ملزيد األطفال تطوير مع أيًضا األبوية الرقابة أنماط وتتغري أيًضا، الرتبية أسلوب تغيري
األبناء واستقاللية الرقابة بني املوازنُة تُمثِّل أن يمكن لآلباء، وبالنسبة االستقاللية. من

شاقًة. مهمًة
إىل الطفل يصل عندما اآلباء، بطالة بتأثري الخاص السابق باملثال يتعلق وفيما
شئونه يف تدخًال يمثل الدرايس بأدائه الوالَدين اهتمام أن له يبدو قد املراهقة، مرحلة
التفاعل إىل للطفل الدرايس األداء عىل قلُقُه العمل عن العاطَل الوالَد يدفع وقد الخاصة.
هذا عىل احتجاًجا الوالد مع الطفل يتشاجر وقد أدائه، من للتحقق املعلمني مع كثريًا
من مسئولني أو صغرية سن يف األبناء يكون عندما ذلك، ومع املعلمني. مع التفاعل
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بحجم الخاص القرار اتخاذ بمسئولية حينئٍذ الوالدان يحتفظ صغار، كأطفال الوالدين
أثناء — املدرسة سياق مثل — الخارجية السياقات يف يطالهم أن يجب الذي التأثري
الطفل سيخضع التي الرقابة بحجم املتعلق الوالدين قرار مراجعُة يجب ولذلك، تطورهم؛
مًدى أي إىل بمعنى: بيئي؛ منظور من االستقاللية من قدًرا نفسه الوقت يف ومنُحه لها،

للمراهق؟ املدرسية البيئة يف الوالدان يتدخل أن يمكن
يف املعلمني مع الوالدين تفاعل يتضمن الذي البيئي النظام مستوى يسفر وقد
أبناءٌ لديهم ممن اآلباء يراعي أن ويجب لألطفال، إيجابية نتيجة تحقيق عن املدرسة
عالقة عىل املحافظة اآلباء يستطيع إذ باالستقاللية؛ للشعور أبنائهم احتياج مراهقون
يكون أن يمكن الذي املدى بفطنة التحديد بوسعهم وكذلك املراهقني، مع إيجابية
ولو حتى الطفل، تطور صالح يف الدراسية العوامل حول املعلمني مع الحوار فيه
األَُرسية املنظومة تقيم جسيمًة. البطالة مثل البالغون منها يعاني التي املشكالُت كانت
ويُوَىص االقتصادي، االستقرار ومع املدرسية البيئة مثل كيانات مع تبادلية تفاعالت
أفراد يتفاعل إذ تقريبًا؛ الظروف كافة يف واملعلمني األمور أولياء بني تواُصل بوجود

تطوره. مراحل يف الطفل ملساعدة املدرسة وموظفو األرسة
األَُرسية بالروابط صغرهم يف عليها يعتمدون بأرسة يَنعمون الذين األطفال يتمتع
التي املشكالت أو األسئلة تختلف ما وعادًة املراهقة، مرحلة إىل يَِصلون عندما نفسها
يمكن فاالنتماء هو؛ كما يظل االنتماء مفهوم ولكن األطفال، نمو مع حلول إىل تحتاج
املعريف النمو لطبيعة نظًرا الجيدة؛ النفسية للصحة الزاوية حجر باعتباره إليه يُنظر أن

األَُرسية. البيئة إطار يف واالجتماعي

واالستقراء االنتماء عملية ر تطوُّ (2)

يف األوىل السنوات ِمن بدايًة وتعزيزها هذه الصحية االنتماء حالة غْرُس البالغني بمقدور
بعَض األطفال تعليم ويمكن التطور. مراحل مدار عىل العملية هذه ومواصلُة الطفل، ُعمر
مسئوليتهم يدركون بحيث واملساومة؛ القرارات اتخاذ يف التفكري مثل االجتماعية، املهارات
يف سلوكياتهم تأثري بكيفية الخاصة األَُرسية والتوقعات سلوكياتهم عن الشخصية
كما البالغني، غياب يف مستقل نحو عىل التفكري يف األطفاَل املعرفُة هذه تساعد اآلخرين.
مع االشرتاك إن واالهتمام. الصرب عن لألطفال نموذًجا الفعالة االسرتاتيجيات هذه تُقدِّم
التأديبية والقرارات ترصفاتهم عواقب وتوضيح األرسة توقعات يف التفكري يف األطفال
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هذه التفكري اسرتاتيجية عىل ويُطَلق الحًقا، سلوكياتهم عىل السيطرة يف سيساعدهم
«االستقراء».

التفكري يستخدمون البالغني الرعاية مقدِّمي أن إىل ببساطة االستقراء مفهوم يشري
فكرَة األطفال تلقنَي هذه املنطقيِّ التفكرِي عمليُة وتتضمن الرتبية، شئون يف املنطقي
املنطقي التفكري هذا إدراك يف األطفال يبدأ أن آملني أفعالهم، عىل املرتتبة العواقب

البالغني. غياب عند بأنفسهم واستخدامه

الوالد تطور (3)

برتبية الخاصة رؤاهم حول معلومات إىل األرسة يف البالغون األفراد يحتاج نبدأ؟ كيف
عملية عن وأفكارهم ملهاراتهم تقييم بإجراء الرحلة هذه اآلباء يبدأ أن يمكن األطفال،
هذه مثل يف مولود قدوَم املنتظرون اآلباء اشرتك وإذا األفكار. هذه ومصدر األبناء تربية
نََرشت بكثري. أفضل ستكون األمور أن املؤكد فمن الذاتي، التقييم عمليات أو األحاديث
عىل أجرتها التي األبحاث نتائَج األطفال نفس علم يف املتخصصة باومريند دايانا الباحثة
استخدام أن األبحاث هذه أثبتت حيث العرشين؛ القرن سبعينيات أوائل يف سنوات مدار
القوي األساس يمثل األُرسي والدفء السلوكية التوقعات يف املنطقي التفكري من كلٍّ
يصريوا وأن أعمارهم، مع املتناسب االستقاللية بمستوى التحيل عىل األطفال يساعد الذي
بُْعدان هناك عام، وبشكل .(١٩٧١ (باومريند املطاف نهاية يف ناجحني بالغني أفراًدا
سلوكيات رفض مقابل معينة سلوكيات قبول األبناء: تربية عملية يف مراعاتهما ينبغي
الدفء إىل األول البُعد ويشري ة. امُللحَّ غري السلوكيات مقابل يف ة امُللحَّ والسلوكيات أخرى،
ومرونة مستوى إىل الثاني البعد ويشري والطفل، الوالد ثنائية يف الوالد يقدِّمه الذي
معايري أو توقعات املطالب هذه اعتبار يمكن كما بها، أبناءهم الوالدان يُلِزم التي املطالب

سلوكية.
عىل يقوم الذي الرتبية أسلوب الوالدان يتبع بأن باومريند غرار عىل الباحثون يويص
يفرض نفسه الوقت ويف والحب، االحرتام يستحقون قيمة ذوي كأشخاص األبناء معاملة
والتي محدد، سلوكي بنمط الخاصة التوقعات إن املرونة. من بقدر تتميز سلوكية معايري
التوقعات هذه توافق أسباب إيضاح عىل عالوًة ودودة، بطريقة الطفل إىل توصيلها يجري
بصحة للتمتُّع الصحيح الطريق عىل الطفل تضع أن شأنها من للطفل؛ األرسة ِقيَم مع
معياٍر إىل الوصول عىل الطفل قدرة ح ترجِّ التي اإليجابية، العبارات أن كما جيدة. نفسية
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ستنفع والكفاءة االنتماء عن رسائل تقدِّم البالغني، الرعاية مقدِّمي بمساعدة ما سلوكيٍّ
الشخصية املسئولية بني الدقيق املزج أن أعتقد ولذلك، التطور؛ سياقات كافة يف األطفال

الناجحة. لألَُرس الشديدة أهميته عىل عالوًة مبكًرا، لألطفال إكسابه يمكن والعالقات
املستوى وبني الطفل قبول بني املناسب املزيج إيجاد أنَّ ندرك أن ينبغي ولكننا
سبيل عىل دائًما. البالغني عىل يسرية مهمة ليس بسلوكياته الخاصة التوقعات من املناسب
عىل الصغار األطفال ملساعدة األساليب بشتى السالمة بقواعد تماًما االلتزام ينبغي املثال،
الصغار. لألطفال فيها تهاُوَن ال عالية معايري وْضع الغالب يف يتطلب الذي األمر النمو؛
عىل تطبيقها عند تحقيقها يمكن الصارمة السالمة قواعد أن ندرك أن علينا ذلك، مع

وودود. منطقي نحو

السالمة لقواعد مثال

يف وخاصة املزدحمة، السكنية األحياء من العديد شوارع يف باللعب لألطفال السماح يجب ال
«ال عبارُة تمثل األساسية. االنتقال وسيلَة الخاصة املركباُت فيها تمثِّل التي الحرضية املناطق
هذا إصدار يمكن ولكن الصغار، ألطفالهم كثريًا اآلباء يردده الذي األمَر الشارع» يف تلعبوا
ذي مستقل كإنسان الطفل بتقبُّل يوحي نحو عىل ل، وتعقُّ ِبُودٍّ لألطفال بالسالمة الخاص األمر
القاعدة، هذه اتباع الصغار األطفال رفض حالة يف ولكن سلوكياته. عن النظر برصف قيمة
يجب املثال، هذا يف لألطفال. قوية وسلوكية لفظية رسائل إعطاء عىل اآلباء يحرص أن بد ال
السلوكيات باكتشاف لألطفال السماح عن بالسالمة املتعلقة الوالدين ملطالب األولوية تُعَطى أن
قائدو يرى ال فقد ؛ جسديٍّ بأذًى إصابتهم إىل يؤدي قد الشارع يف األطفال فَلِعُب بأنفسهم؛ اآلمنة
يف جيًدا التفكري عىل األطفال هؤالء قدرة عدم عىل عالوًة أحجامهم، لضآلة نظًرا األطفال السيارات
املواقف يف الترصف كيفية إدراك يمكنهم ال عادًة الصغار األطفال أن بمعنى اآلخرين؛ سلوكيات
تقديم يمكن ولكن فيها، التهاُون بعدم يُوَىص التي القواعد عىل األمثلة أحد هذا ويُعد الخطرية.
حتى االهتمام، عن ينُمُّ نحو عىل املنزل فناء داخل اللعب التزام حول الصارمة اللفظية الرسائل

املنزل. داخل املؤقت» «العزل أسلوب تطبيق جرى ولو

البدني العقاب (4)

نظريَ املؤخرة عىل مرات عدة بصفعه املطيع غرِي الطفِل عقاب أن اآلباء بعض يرى قد
البدني العقاب مناقشة بمكان الرضورة من لذلك مالئٌم؛ أمٌر خطرة بسلوكيات قيامه
مختلفًة تعريفاٍت النفس، علم بمجال الدراسات مختلف يف الباحثون، يَستخدم هنا.
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مجموعة يتضمن البدني العقاب أن عامة بصفة عليه املتفق من ولكن البدني، للعقاب
االعتداء إىل مفتوحة، وهي اليد براحة أردافه عىل الطفل رضب من بداية الترصفات، من
للعقاب تعريف وضع يصعب لذلك بجرح؛ الطفل إصابة إىل يفيض قد الذي البدني
عىل عالوة — جسمانيٍّا أو نفسيٍّا كان سواء — األذى أنواع بني الفصل يراعي البدني
لربونفينربينر للتطور البيئية النظرية تربز وهنا تاريخية. اجتماعية بعوامل يرتبط أنه
التأثري مستويات أو العوامل هذه لدراسة املناسب العمل إطار لتكون ثانيًة (١٩٨٦)
الواليات يف البدني العقاب ألسلوب واالجتماعية التاريخية الظروف وترتبط األرسة. يف
أسلوب استخدام حول البالغون األشخاص يتخذها التي القرارات عىل عالوة املتحدة،

النفسية. وصحتهم األطفال يحققها التي بالنتائج عدمه، من البدني العقاب

تاريخية أنماط

بصفته البدني العقاب أسلوب األمريكيني من العديد يماِرس التاريخي، املنظور من
القانون سمح فقد الدينية؛ التعاليم عززتها التي أوروبية األنجلو العادات من جزءًا
زوجاتهم عىل للسيطرة البدني العقاب باستخدام بريطانيا يف للرجال اإلنجليزي العام
تشكيل يف القوانني هذه ساعدت وقد للرجال؛ خاصة ممتلكات كانوا لو كما وأوالدهم،
القرن يف الشمالية أمريكا مستعمرات يف املتحدة. الواليات يف القانوني النظام أسس
عىل للسيطرة اآلباء محاوالت يف السائد األسلوب هو البدني العقاب كان عرش، الثامن
ويتضمن البدني، التأديب من نوع أيَّ يعني البدني العقاب هذا وكان وتعليمهم، أبنائهم
إحداث إىل العامة أمام والَجلد الرضب من تبدأ التي الترصفات من مختلفًة مجموعًة

لألطفال. مستديمة عاهات
كبرية حقبة ويف عرش التاسع القرن يف األَُرس بني سائًدا البدني العقاب أسلوب ظل
املتحدة الواليات يف كبريتني اجتماعيتني حركتني نشأة بفضل ولكن، العرشين. القرن من
السبعينيات يف النسائية والحركة العرشين القرن ستينيات يف املدنية الحقوق حركة —
بقدر األطفال حقوق حظيت وقد نوعه. كان أيٍّا واالضطهاد األرسة إىل األنظار هت توجَّ —
للفحص البدني العقاب خضع ذلك. قبل لها التطرُّق يَْجِر لم وبأساليب االنتباه من أكرب
قد الذين الرعاية مقدِّمي من األطفال لحماية ترشيعات فُسنَّت الدولة، جانب من الدقيق
وقد املعلِّمني. مثل األقرباء غري من أفراًدا أو الوالدين كانوا سواء األذى، بهم يُْلِحقون

األطفال. معاملة إساءة بمفهوم الحني ذلك منذ البدني العقاب اقرتن
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للغاية، مرتفعة العرشين القرن سبعينيات يف لألطفال البدني العقاب حوادث كانت
عام وشتاينميتز وجيليس شرتاوس من كلٌّ نرشها التي املرجعية الدراسات إحدى ويف
أوالدهم، يرضبون أنهم ذَكروا الدراسة شملتهم الذين اآلباء من باملائة ٧١ أن ُوجد ،١٩٨٠
ربع أفادت وقد مادية. أشياء باستخدام ذلك يفعلون أنهم منهم باملائة ٢٠ ذكر بينما
من السادس الشهر يبلغوا أن قبل أبناءهنَّ يرضبَْن أنهن الدراسة يف املشرتكات األمهات
شهًرا. ١٢ األبناء يُتمُّ عندما تقريبًا األمهات نصف لتشمل النسبة هذه وترتفع عمرهم،

البالغني ومسئولية البدني العقاب

الفاصل الخط ولكن لألطفال، البدني العقاب بممارسة تسمح املتحدة الواليات يف القوانني تزال ال
بأن يؤمنون الذين اآلباء يبدأ قد األحيان. أغلب يف تمييزه يصُعب املعاملة وإساءة التعليم بني
تخرج األمور ولكن الصحيحة، الرتبية بحجة األبناء رضب يف الة فعَّ تأديبية وسيلة البدني العقاب
عىل يقوم للسيطرة نهًجا يتبعون وهم نفسيٍّا أو جسمانيٍّا الطفل إيذاء لدرجة السيطرة عن

الرتهيب.

القانون تنفيذ عن املسئولني ِقبل من ملساءلة البدني العقاب يمارسون الذين اآلباء يتعرض وقد
التُّهم. إليهم الدولة ه تُوجِّ وقد الرتبية، يف أساليبهم لتفسري آخرين حكوميني مسئولني أي ِمن أو
وقد العواقب، من الكثري ذلك عىل يرتتب أن الجائز فمن للطفل، معاملة إساءة وقوع ثبت وإذا
مع بالعمل قراراٍت الحكومية الجهات عيَّنَتهم ممن الحاالت هذه مثل دراسة عىل القائمون يتخذ
يصل وقد أبنائهم، مع اآلباء تعاُمل مهارة بمستوى لالرتقاء الترصفات هذه من املترضرة األَُرس

املستقبل. يف لإلصابة تعرُّضهم املرجح من كان إذا املنزل من األطفال لنقل األمر

حاالت أي عن اإلبالغ املتحدة الواليات يف بالغ مواطن كل عىل يتحتم القانونية، الناحية ومن
املواطنني هؤالء أن تعني بها» مشتبه «حاالت عبارة أن والِحْظ األطفال. معاملة إلساءة بها مشتبه
الساخن بالخط االتصال مجرد فإن وبالتأكيد، الحاالت. هذه من التحقق أو التأكد منهم يُنتَظر ال
يف الخرباء املختصني أحد ه توجُّ إىل سيؤدي األطفال معاملة إساءة حاالت عن لإلبالغ املخصص
هوية بقاء عىل الحكومية الجهات وتعمل عنه. املبلَّغ املنزل إىل بها املشتبه الحاالت مع التعامل
فقد الحاالت؛ جميع يف األمر هذا ضمان يمكن ال ولكن الحق، هذا عىل وتؤكد مجهولة البالغ مقدِّم
ولكن، بها. املشتبه املعاملة إساءة حالة عن باإلبالغ قام ن عمَّ مثًال اآلخرين الجريان أحُد يسأل

كافة. للمجتمعات مهم أمر األطفال عن الدفاع فإن الشخصية، األخالقيات مستوى عىل
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حاالت من باملائة ٦٠ املنزل يف البدني العقاب شكَّل العرشين، القرن أواخر يف
الرأي استطالعات أحد ويف املتحدة، الواليات مستوى عىل املثبتة األطفال معاملة إساءة
عىل البالغني من باملائة ٤٦ نسبة اتفقت ،١٩٩٤ عام يف جالوب مؤسسة أجرتها التي
(هول األرداف» عىل القوي بالصفع «عقاب إىل يحتاجون األحيان بعض يف األطفال أن
عىل البدني العقاب بفاعلية املؤمنني عدُد تراجع ٢٠٠٤م، عام بحلول ولكن، .(١٩٩٨
ريجاالدو مايكل األطفال طبيب اكتشف املثال، سبيل فعىل املتحدة؛ الواليات مستوى
عاقبوا أنهم ذكروا للدراسة أخضعوها التي العينة من باملائة ٢٦ نسبة أن وزمالؤه
باستمرار ذلك فعلوا ولكنهم األرداف، عىل بالرضب سنوات وأربَع ثالَث البالغني أبناءهم
يمكننا عاًما، ثالثني من بمثيالتها البيانات هذه وبمقارنة .(٢٠٠٤ وآخرون (ريجاالدو
التضاؤل، يف آخذٌ املتحدة الواليات يف البدني العقاب بفاعلية االعتقاد أن إىل نخلص أن
يف آخذٌ األرسي والدفء املنطقي التفكري عىل يعتمد للتأديب ثقافيٍّا توجًها أنَّ أيًضا ويبدو
الدراسات، مختلف يف تُتبع ما نادًرا البحثية القياسية القواعد ألن نظًرا ولكن الصعود،
هذه كانت وإذا مختلفة. بحثية ملناهج دقيقٍة غريَ نتيجًة الظاهُر التوجُه هذا يكون فقد
عىل يدل البدني العقاب تجاه االجتماعية املواقف تغريُّ فإنَّ شائع، توجه إىل تشري البيانات
أبنائهم رضب حق عىل تشتمل التأديبية حقوقهم أن السابق يف اعتقدوا الذين اآلباء أن
بهدف للتأديب أخرى وسائل إىل يتحولوا أن عليهم سيتعني معاقبتهم، أو صفعهم أو
االجتماعي الدعم من طويل إرث له البدني العقاب ألن ونظًرا وعقابهم. األطفال تعليم
جيُل يحاول وقد أخرى. تربوية أساليب اتباع اآلباء عىل يصعب فقد املتحدة، الواليات يف
إىل الرامية الجدد اآلباء جهود تقويَض البدني العقاب استخدام عىل دأبوا الذين اآلباء
أساليب يعرفون ال الذين لآلباء يمكن ذلك، من الرغم عىل جديدة. تأديبية أساليب تطبيق

جديدة. مهارات يكتسبوا أن البدني العقاب بخالف أخرى تأديبية

البدني العقاب استخدام مؤرشات

القائمة األَُرسية العالقات يف االضطراب ينذر قد البدني؟ العقاب استخدام يتطور كيف
أفراد بني رصاعات وجود إن إذ لألطفال؛ بالنسبة سلبية بعواقب األطفال والدة عند
كشفت املثال، سبيل عىل أبنائهم. مع البدني العقاب استخدام يرجح الواحدة األرسة
أن عن سيكولوجي» فامييل أوف «جورنال مجلة يف وزميالتها كانوي لكوريل دراسة
هؤالء باستخدام يرتبطان الطفل والدة قبل األزواج بني والعداء الزوجية الرصاعات
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األزواج بني العداء مستوى ارتفاع يرتبط كما الطفل. والدة بعد البدني للعقاب األزواج
.(٢٠٠٣ وأخريات (كانوي ألطفالهم البدني للعقاب املفرط باالستخدام

وتؤكد األطفال إيذاء ترفض قد املعارصة للثقافة االجتماعية الِقيَم أن من الرغم عىل
األشخاص من العديد يزال ال البدني، العقاب أشكال معظم استخدام عدم رضورة عىل
أن يعتربون وال البدني، العقاب وسيلة استخدام كآباء حقهم من أن يَرْون البالغني
بعض تبيح املثال، سبيل عىل صورة. بأي األطفال ملعاملة إساءًة تعكس املمارسات هذه
يف ذلك اتباع عىل البالغني األفراد وتشجع بل لألطفال، البدني العقاب الدينية الطوائف
املتحدة، الواليات يف السلوك. هذا لدعم الدينية النصوص لبعض تأويلها وتستغل املنزل،
غرار عىل محددة فئة يف تصنيفهم يمكن الذين البالغني األفراد بعض بأن اعتقاد ثمة
عىل غريهم؛ من أكثر البدني العقاب يستخدمون العرقية؛ األصول أو االجتماعية الطبقة
تحقيق ملخاطر املعرضني األطفال دراسة يف الخبرية مكلويد، فوني اكتشفت املثال، سبيل
إىل تلجأ قد فقرية بيئات يف أبنائها تربية إىل تضطر التي األَُرس بعض أن سلبية، نتائج
املتأصلة الخطرية للطبيعة نظًرا بالسالمة؛ تتعلق التي األمور يخص فيما البدني العقاب
القاسية البيئات مع للتكيُّف البدني العقاب يُستخدم قد ثَمَّ من فيه؛ يعيشون الذي للحي

.(٢٠٠٤ وآخرين هاريسون-هايل (انظر
البدني؛ العقاب ملفهوم إدراكنا يف املنزل خارج أخرى اجتماعية عوامل تسهم
يوميٍة بصفٍة يشاهدها واقعية، أم خيالية أكانت سواء اإلعالم، وسائل يف العنف فَمشاهد
البدني العقاب مع جنب إىل جنبًا الرسائل، هذه وتُقدِّم سواء. حدٍّ عىل واألطفال البالغون
يف يؤثر قد ما وهو لألطفال، االجتماعي للتفاعل واحًدا نموذًجا املنزل، يف املماَرس

تطورهم.
ما وإذا عه، تشجِّ أو البدني العقاب تمنع أن يمكن دولة بكل الخاصة القوانني إن
العقاب حول نظرها وجهات تتفاوت مجموعات فسنَِجد املختلفة، الثقافات إىل نظرنا
الدول تعاملت املثال، سبيل عىل املتحدة. الواليات يف بها املعمول القوانني عن البدني
املنطقية واألسباب عقود، لعدة قانونًا محظور كفعل البدني العقاب مع االسكندنافية
قانونًا، محظور الجريان أحد عىل البدني االعتداء ألن نظًرا أنه ذلك يف إليها تستند التي
وعىل املساءلة. من املستوى لنفس تخضع أن يجب أطفالهم نحو البالغني سلوكيات فإن
ارتباط إىل تشري أبحاث ثمة البدني، العقاب موضوع يف النظر وجهات تفاوت من الرغم

النفسية. بصحتهم أو األطفال يحققها التي بالنتائج سلبيٍّا البدني العقاب
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البدني العقاب تداعيات

فاألطفال البدني؛ بالعقاب سلبًا األطفال تأثُّر إىل األطفال بتطور الخاصة البيانات تشري
أن كثريًا امُلرجح ومن الكبار، سلوكيات يالحظون إنهم إذ الرعاية؛ مقدِّمي يقلِّدون
أن ،(١٩٦٥) باندورا ألربت أمثال باحثون، أثبت وقد السلوكيات. هذه يف حذوهم يحذوا
بالعواقب املختلفة املنطقية الصالت لألطفال يُظهر العدوانية السلوكيات هذه مثل اتباع
يف أنهم مفادها رسائل لألطفال يحمل البدني العدوان أسلوب اتباع إن إذ الوخيمة؛
أن يجوز سنٍّا، أكرب يكونون وعندما اآلخرين؛ يرضبوا أن يجوز بالغضب شعورهم حالة
تكراره يمكن سلوكي نمط هو البدني العدوان وأن العقاب؛ من ويفلتوا اآلخرين يرضبوا
ذلك. إىل وما اآلخرين عىل سيطرته وفرض رغباته تنفيذ مثل مرغوبة؛ نتيجة لتحقيق

اآلخرين. مع التواصل وسائل أحد البدني العدوان يصبح وبهذا،
يماِرس الذين األطفال أن (٢٠٠٣ وبينجيت كازدين (مثل الباحثني من كثري يؤكد
تقليد يُعد أقرانهم. مع عدوانية األكثر يصبحون معهم البدني العقاب أسلوب آباؤهم
تقليد ويرتبط البالغون، يملكها التي فعالية األكثر التعليم وسائل إحدى السلوكيات
األطفاُل يُظهر أن يمكن األطفال. لدى العدواني السلوك بتطور البدني العقاب سلوك
لألساليب افتقادهم عىل عالوة املدرسة، يف سلبيًة تفاعالٍت املنازل هذه يف نََشئوا الذين
األقران رفض ذلك عىل يرتتب وقد األخرى. االجتماعية السياقات يف تفاعلهم يف التعاونية
ولذلك املشكالت؛ هذه تَفاُقم ملخاطر األطفال هؤالء يعرِّض قد ما وهو لهم، واملعلمني
البيئة يف آبائهم من والرضب للصفع تعرضوا الذين األطفال يفشل أن املتوقع من
للمجتمع؛ املعادية واالضطرابات املدريس الفشل بني األبحاث من العديُد َربََط املدرسية.
بالغون؛ أفراد وهم بعُد فيما واإلجرام التعليم، من والترسب األحداث األطفال انحراف مثل
واألزواج الجدد لآلباء بمكان األهمية من أنه عىل النفس علماء غالبية يتفق األسباب، لهذه
التأديب أنماط ومناقشة بهم الخاصة الطفولة تجارب َفْحص اإلنجاب يف يفكرون الذين
أال البيانات؛ بهذه يتعلق أمر إىل االنتباه يجدر ولكن البدني. العقاب تتضمن ال التي
يدل عامَلني بني املتبادل االرتباط إن حيث املتبادل؛ االرتباط ذات األبحاث طبيعة وهو

بأخرى. أو بطريقة متصَلني أنهما عىل ببساطة
للعقاب السببية التأثريات أن إىل بينجيت وكورينا كازدين آالن النفس عاِلَما ينبِّه
البدني العقاب مثل عوامل بني العالقات هو إثباته جرى ما بل معلومة، غري البدني
يبدأ املنزل يف البدني العقاب أن نفرتض قد أننا رغم األقران. بني العدواني والسلوك
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أن أيًضا املحتمل فِمن املدرسة، يف األقران بني تنشأ التي العدوانية السلوكيات قبل
هذه نظري املنزل يف بدنيٍّا عقابًا الطفل ي تلقِّ إىل املدرسة يف األقران بني العدوان يؤدي
منهما، سلوٌك يزيد فعندما مًعا؛ يتفاوتان العاملني هذين أن ذلك من يتضح السلوكيات.
أن ينبغي شاملة، نظرة البيانات هذه إىل النظر عند ولكن أيًضا. اآلخر السلوك يزيد

البدني. العقاب استخدام يتجنبون بحيث اآلباء دعم سبل عن التايل التساؤل يدور

البديلة التأديب أساليب (5)

حسُّ ويعزِّز وسعادتها، أَُرسهم صحة عىل املحافظَة اآلباء من الكثري أهداُف تتضمن
الذين اآلباء، أمام يتوفر وخارجها. األرسة إطار داخل االجتماعية العالقات من االنتماء
الطفل. رضب تشمل ال التي التأديب أساليب من العديُد هذا، االنتماء حسِّ تعزيز يأملون
من لفاعليتها. نظًرا واسًعا؛ تأييًدا البدنية غريَ األساليَب هذه النفِس علِم أبحاُث وتؤيد
قبل حتى مسبقة بصورة الحميدة السلوكيات عىل الثناء إظهار البديلة األساليب بني
عقالنية بصورة الطفل مع التحدث أن كما عليه، العقاب يستحق بسلوك الطفل إتيان
بني االرتباط له يوضح إيجابي نحو عىل اآلخرين وعىل عليه الطيبة السلوكيات تأثري عن
البدني للعقاب األخرى البدائل بني ومن اآلخرين. مع والعالقات الشخصية السلوكيات

لألوامر. امتثاله عدم عند السيئة السلوكيات آثار عن بعقالنية الطفل مع التحدُث
السلوكيات هذه تعزِّز التي البيئة عن الطفل إبعاد اسرتاتيجية استخدام يمكن كما
أقرانه، مع اللعب من الطفل منع يؤدي قد املثال، سبيل عىل الطفل؛ مع ذلك ومناقشة
الفصل (انظر والهدوء. للتفكري للطفل الفرصة إتاحة إىل يمارسه، الذي للعنف نتيجًة
استخدام يمكن كما املؤقت.) العزل أسلوب باستخدام الخاصة املالحظات حول الثاني
عىل الطفل؛ حرية تقييد أو للطفل مختلفة عقوبات تتضمن التي السلوك متابعة جداول
نظًرا الوقت، من لفرتة املنزل من الخروج من مثًال الطفل منُع أيًضا يتيح قد املثال، سبيل
مع للعب العودة يف سريغب أنه املرجح ومن سلوكه، لتدبُّر فرصًة األوامر، طاعة لعدم
إجماًال، املستقبل. يف بها والتحكم العدوانية سلوكياته مراقبة اعتباره يف واضًعا أقرانه
الكبرية، بفاعليتها األطفال سلوكيات مع بالتعامل الخاصة االسرتاتيجيات هذه تتميز

للطفل. نفسية أو بدنية إصابة أي إحداث من القلق دون
دون بنجاح كآباء أدوارهم أداء عىل البالغني األفراد مساعدة يمكنها مؤسسات هناك
اإلنسانية للجمعية التابع األطفال قسم املؤسسات هذه بني ومن البدني، العقاب استخدام

99



والعرشين الحادي القرن يف األطفال تنشئة

عدم يف الراغبني لألشخاص الرتبوي والتثقيف الدعم تقديم يف تساهم التي األمريكية،
ال «مرشوع اإلنرتنت عىل املتاح املورد هذا عىل ويُطلق البدني. العقاب أساليب استخدام
www.nospank التايل: الرابط خالل من إليه الوصول ويمكن املؤخرة»، عىل للرضب
أو الرتبوي الدعَم الجامعات يف االستشارية املراكُز تقدِّم أن يمكن كما ..net/toc/htm
املحيل املستوى عىل النفسية الرعاية تقديم جهاُت تُعد كما أخرى، جهات إىل اآلباء تُِحيَل
إىل عادة يشري لألرسة الدعم تقدم واحدة جهة عىل العثور إن للمعلومات. متميًزا مصدًرا
االستشارية املجموعات من العديد مع عالقات لديها الجهة هذه يف املتخصصة الكوادر أن
يتحىل بالدعم يحظى الذي الوالد أن شك ال اآلباء. بمساعدة املعنية املحلية والتعليمية
أن كما االنتماء، وحس والعالقات الشخصية املسئولية حس تعزيز عىل وبالقدرة بالكفاءة
مهارات اكتساب يمكنهم الرتبية يف البدني العقاب أسلوب سوى يعرفون ال الذين اآلباء
وخاصة تحقيقه، يمكن أمٌر البدني العقاب استخدام دون لألبناء الفعالة فالرتبية جديدة؛
عامة. بصفة املجتمع ومن حياتهم يف املهمني األشخاص من بدعم اآلباء يحظى عندما

الة الفعَّ الرتبية أساليب (6)

هذا أن وْلنتذكَّْر االنتماء، مشاعر تعزيز بمقدوره الذي املاهر الوالد صورة إىل نعود
ينتظر نفسه الوقت يف ولكنه والتقدير، بالحب جدير كفرد الطفل مع يتعامل الوالد
الباحثني من وأمثالها باومريند تعتقد لعمره. املناسبة بالقواعد االلتزام الطفل هذا من
أيًضا يمارسون سلوكيٍّا معياًرا ويطبقون بمودة الطفل مع يتعاملون الذين اآلباء أن
خالل من أطفالهم لدى االنتماء مشاعر يعزِّزون فاآلباء أخرى؛ إيجابية تربوية سلوكيات

النفس. علم من بيانات تدعمها التالية اإلرشادات التالية. االسرتاتيجيات

االنتماء حس تعزيز إرشادات

الفرص تُتاح أن ينبغي إذ الطفل؛ واستقاللية األبوية الرقابة بني التوازن تحقيق (١)
أن يجب االستقالل هذا الطفل َمنَْح ولكنَّ بالسلوك، املتعلقة القرارات التخاذ لألطفال

نفسه. الوقت يف للرقابة يخضع وأْن الطفل، لعمر مالئًما يكون
إدراك عىل األطفال يساعد الذي النصح تقديم ووجوب السلوكية، املعايري وضوح (٢)

املعايري. تلك
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هذه تساعد منها. التأديبية حتى القرارات، حول مناقشات بإجراء السماح (٣)
األخرى. االجتماعية للعالقات نموذج تقديم يف املناقشات

الفعل بني العالقة رشح يُعد نفسه. السلوك مع السلوك سوء عواقب تََواُفق (٤)
الحًقا. األطفال سيستخدمها التي األخرى املنطقي التفكري وسائل إحدى وعواقبه

الطفل استجابة يعزِّز السلوكية الحدود األبناء تعليم عملية يف الوالدين حنان (٥)
املتبادلة. االلتزامات توضيح يجب كذلك للتعلم،

أخذه خاطئ قرار من االستفادة خالل من — املشكالت لحل الطفل توجيُه يعزِّز (٦)
أن يمكن الذي «ما الطفل: تسأل (كأْن هذه املنطقي التفكري مهارة من — السابق يف
تقديم عليك صديقك؟») وبني بينك خالف حدوث عند القادمة املرة يف فعله تحاول

الطفل. عمر مع تتناسب اقرتاحات
األطفال. يبديها التي الطيبة للسلوكيات الرصيح والدعم الثناء (٧)

عىل بظالله األمُر هذا يُلقي أال ويجب اآلخرين، مع الوالد رصاع األطفاُل يالِحُظ (٨)
الزوجية). الرصاعات (مثل الطفل

البالغ الرعاية مقدِّم مراعاة رضورة عىل للطفل كقدوة الوالد دور ينطوي (٩)
يذكرها التي املعايري بني االتساق إظهار أيًضا عليه وينبغي بنزاهة. والترصف لسلوكياته

يمارسها. التي والسلوكيات
املرتقبة املشكالت تفادي يتم بحيث استباقيٍّا؛ ألبنائهم اآلباء توجيُه يكون أن يجب (١٠)

ومناقشتها.

الكفء، الوالد بسمات املتعلقة األمور كافة عىل تشتمل ال السابقة القائمة أن من وبالرغم
بني السائدة اليومية الحياة وأحداث مشكالت نماذج من العديَد اإلرشاداُت هذه تعكس
األبناء مساعدة عىل السلوكيات هذه ملمارسة الوالدين استعداد يعمل أن املتوقع من األَُرس.
من األطفال سيتمكن القوي، األساس هذا من وانطالًقا أَْكفاء، بالغني أفراًدا يكونوا أن يف
يف يرغبون الذين البالغون األفراد أما املستقبل. يف أوالدهم إىل هذه االنتماء مشاعر نقل
العالقات يف اإليجابية السلوكيات محاكاة أن يتذكروا أن فيجب اإلرشادات، هذه اتباع

الرائعة. الوسائل إحدى
ببداية اإلرشادات هذه السابق يف يجهلون كانوا الذين القراء حظي ربما ذلك مع
عىل التالية األمثلة تساعد وقد ذلك، تعزيز اإلرشادات هذه شأن ومن أبنائهم، مع طيبة

اإلرشادات. لهذه العميل التطبيق
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اليومية الحياة يف املمارسة (7)

يحتاج الذي الوقت ويف بها، الوفاء من لها بد ال يومية مسئوليات عاتقها عىل األَُرس تحمل
عىل التدرُّب إىل أيًضا يحتاجون واالبتكار، للَّعب فرًصا يتضمن فراغ وقت إىل األطفال فيه
املتعددة باملهام األطفال إلرهاق أخرض ضوءًا ذلك يمثِّل وال أَُرسهم، يف ال فعَّ دور أداء
للمهام األَُرس أداء تيسري إطار يف الفارق تصنع قد جهودهم ولكنَّ بالبالغني، الخاصة
األخرى املهام من العديَد أطفاَلها األَُرس بعُض ل تُحمِّ قد ذلك، من الرغم عىل بها. املنوطة
املسئوليات أبنائها إكساب ترَف األَُرس من العديُد يملك وال االقتصادية، للظروف نظًرا
بناء عملية تجعل ودودة بطريقة عنها التعبري يجري التي التوقعات ولكن بَرِويَّة، األَُرسية
األطفال يستطيع والنصح، الود ظل ويف كافة؛ األَُرس لنجاح بالغة أهمية ذات العالقات

أيًضا. النجاح تحقيَق باملهام املثقلون
تلك تبدأ أن ينبغي باعتدال، باملهام األطفال تكليف من األَُرس إحدى تمكَّنت وإذا
عىل أيًضا يُطَلق حيث األطفال؛ تطور مع املهام صعوبة تزداد ثم البسيطة باملهام العملية
هذه يف الرشوع ويمكننا املنزلية»، «األعمال أو الروتينية» «األعمال مصطلح املهام هذه
املنزل. يف املساعدة لهم يمكن وكيف لألطفال العمل جداول أهمية بيان خالل من العملية
وعملية كفاءتهم مستوى تعزِّز ممارسًة يُعد املنزلية املهام اختيارات بعَض َمنَْحهم أنَّ كما
مع التعاون وعليك التحرك، عىل قادًرا الطفل يكون عندما الدروس هذه ابدأ الثقة. بناء
يف الدمى َوْضَع الدارجني األطفاِل تعليُم يَْسهل أمامه. املرغوب السلوك ومحاكاة الطفل
املنزلية األعمال هذه ومثل املطبخ يف بهم الخاصة األكواب وَوْضَع لها املخصص املكان
أنه هدوء يف له ارشح لكِن السلوكيات، هذه اتباع البداية يف األطفال يقاوم وقد الروتينية.
مخاطبة مثًال يمكنك األرسة. أفراد جميع يتعاون أن يجب سالسة يف األمور تسري كي
سأساعدك الجميع، مشاركة إىل بحاجة ونحن األرسة، هذه من جزء «أنت قائًال: الطفل
يمكن التي املهام من العديد هناك أن الطفل تعليم خالل ومن اليوم.» مهامك أداء يف
قليًال األمور تسهيل يف تسهم ولكنها هائًال وقتًا تستغرق ال والتي اليوم، مدار عىل أداؤها
بشكل األرسة حياة يف للمشاركة فرصة الطفل لذلك البالغون األفراد يمنح الجميع؛ عىل

ملموس.
األسبوعية، الواجبات إدراك بمقدوره يكون أعوام، خمسة أو أربعة الطفل يبلغ عندما
السلوكيات يتبعون البالغون األشخاص يكون عندما اإلدراك هذا مستوى يرتفع وقد
الصحيح مكانها يف األشياء وضع العمرية املرحلة هذه يف الطفل ويستطيع نفسها.
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أنه تَذكَّْر ولكن الوالدين، قرارات عىل املهام هذه وتتوقف ذلك. إىل وما الغبار وتنظيف
بالقدرة شعورهم أيًضا لديهم فسيتعزز بينها، من لالختيار بدائل لألطفال أُتيحت إذا
األكمل، الوجه عىل املهمة ذ تُنفَّ ال فقد الطفل، سن لصغر ونظًرا واالنتماء. التحكم عىل
املنزلية األعمال ألداء جديدة مهارات اكتساب يف األطفال مساعدة عمليُة تَستغرق وقد
يرتبط ذلك، ورغم ببساطة، بأنفسهم املهام بجميع قاموا إذا منه أطول وقتًا اآلباء من

أيًضا. والطفل الوالد بني العالقة بتعزيز املهام هذه تعليم
األشخاص مساعدة شأنها من األطفال لدى والضعف القوة َمواطن مالحظة إن
كاختيارات طرحها أو بها األطفال تكليف ينبغي التي املهام أنواع إدراك يف البالغني
باليد الصغرية بالحركات القيام يف صعوبة يعاني الذي الطفل املثال، سبيل عىل أمامهم؛
مناشف مثل بسيطة أشياء طي من يستفيد قد الدقيقة) الحركية (املهارات واألصابع
املهارات هذه إتقان يف األطفال مساعدة يف ان مهمَّ أمران والصرب التشجيع إن الوجه.
يجب كما أدائه، لتحسني وفرصة الطفل أمام اختيارات إتاحة ينبغي ولذلك الجديدة؛
مهمة عىل بالثناء يسعد فجميعنا يقدمونها، التي املساعدة عىل لألطفال الشكر توجيه

عنَّا. يختلفون ال واألطفال أداءها، أحسَن
من أعمارهم مع تتناسب منزلية مهام ألداء األطفال دعوة أن النفس علماء يدرك
أية لنجاح رضوريان املنزل يف والعمل فاللعب باألرسة؛ االرتباط حسِّ تعزيز شأنها
األرسة تواجهها التي املشكالت يف األطفال مشاركة تصبح األطفال، تطور ومع أرسة.

البالغني. األفراد متناول يف أخرى تعليمية أداة

املشكالت حل ممارسة (8)

تتجزأ ال أجزاءٌ األرسة نطاق يف االرتباط وإظهار وسط حلول وإيجاد املشكالت حلَّ إنَّ
األَُرسية، املهام إلنجاز بعًضا بعضهم الواحدة األرسة أفراد يحتاج األرسة. إىل االنتماء من
األَُرسية املشكالت حل مفهوُم يعني وال أيًضا، مًعا الرتفيهية باألنشطة ولالستمتاع
مًعا، األرسة أفراد بتكاتف أنه إىل ببساطة يشري بل سلبية، مشكلة وجوَد بالرضورة
املمارسة هذه يف الرشوع ينبغي وكالعادة، عليه. متَفق هدف إدراك نحو األرسة ستعمل
حل يف مبكرة عمرية مرحلة يف األبناء إرشاك يجب حيث املستطاع؛ قدر مبكرة مرحلة يف
الوقت ويف الرتفيهية. األنشطة أو العمل بأنشطة متعلقة أكانت سواء األَُرسية، املشكالت
احتياجات مراعاة ينبغي األطفال، أحد احتياجات تلبية عىل األرسة فيه تركز قد الذي
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فمنظومة األصدقاء؛ أو املقربني األرسة أفراد عن فضًال أيًضا، اآلخرين واألطفال الوالدين
ومعقدة. ضخمة تكون أن يمكن أرسة كل

تتخذها التي القرارات من للعديد الجوهرية الجوانب أحَد املشكالت حلُّ يمثل
إزاء املهارة من بَقْدٍر يتميز اإلعدادية املرحلة عمر يف الطفل أن من الرغم وعىل األرسة،
ارتباط يف التفكري نحو توجيَهه فإن له، األنسَب تبدو التي الخيارات يف التفكري كيفية
واملراهقة الطفولة مرحلتَي يف تطوره مدار عىل الرضورة بالغ أمٌر الخيارات بتلك األرسة
عدد عىل يتوقف وهذا القرار، اتخاذ عملية يف األرسة أفراد من العديد يشرتك قد أيًضا.
تكون أن جوهَر يمثل وهذا الواحدة، األرسة يف مًعا يعيشون الذين واألجداد واآلباء األطفال
الحلول إليجاد وتسعى األرسة، أفراد جميع احتياجات بمراعاة تهتم أن أرسة؛ من جزءًا
كل احتياجات م تُدعَّ آلخر، آن ومن رصاحة. الوسط الحلول وتقبل كلها، لألرسة األصلح
أفراد جميع أمام املشاركة فرصة وبإتاحة منها. جزء يُلبَّى أو األرسة أفراد من فرد

االنتماء. حسُّ يقوى األرسة،

اللعب وقت يف املمارسة (9)

األبناء يدرك ًعا، ُرضَّ أطفاًال يزالون ال وهم األبناء مع البالغون األفراد يتحدث عندما
االستجابة إن إذ برفاهيتهم؛ يهتمون مهمني آخرين أشخاًصا هناك أن تدريجيٍّا
هؤالء أن مفاُدها رسالًة لهم ح توضِّ لألمور رشح تقديم مع هدوءٍ يف الحتياجاتهم
إن نموهم. مراحل يف مساعدتهم ويف لهم، الراحة سبل توفري يف أيًضا يرغبون الكبار
يف تنشأ عالقة ألول نموذًجا تمثل واالهتمام الدفء ِمن جوٍّ يف ع الرضَّ األطفال رعاية
من يقرتبون عندما األطفال أمام االختيارات عرض يف البالغون يبدأ أن يمكن حياتهم.
يبلغ وعندما متاحة. ولكن بسيطة االختيارات هذه تكون أن ويجب األول، عامهم إتمام
إحداهما إىل لالستماع قصتني بني لالختيار له الفرصة إتاحة تمثل شهًرا، ١٨ الطفل
علماء يَذكر برفاهيته. املتعلقة األمور يف قرار صاحب أنه للطفل ح يوضِّ رائًعا أسلوبًا
أو تأثريًا، له أن الطفل يعلِّم الطفل أمام االختيارات إتاحة من النمط هذا أن النفس
تلبية يجب لكن أهمية، لها الطفل احتياجات أن شك ال بها. يعيش التي البيئة يف نفوذًا،
تتسم قد ثالثة، أو عامني يبلغ الذي للطفل وبالنسبة املعقول. حدود يف ودعمها رغباته
املثال، سبيل عىل التعقيد؛ من أكرب بقدر البالغون األشخاص له يقدمها التي الخيارات
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عمر مع يتالءم بما الرتفيهية األنشطة من خيارين الطفل عىل البالغون يقرتح أن يمكن
بتنفيذ البالغون األفراد يلتزم أن يجب الطفل، أمام اختيارات وضع عند وبالطبع، الطفل.
الشعور لتعزيز رائًعا سبيًال هذا االختيار نمط يمثل الطفل. عىل اُقرتح الذي النشاط

لألرسة. االنتماء جوهر عن مبكرة برؤية الطفل يزود أنه كما الطفل، لدى باالنتماء

الفوضوية األنشطة عىل مثال

عما الطفل يسأل أن يمكنه ، ُمسلٍّ أمٌر فوضوي نحو عىل الطفل مع اللهو أن يرى الوالد كان إذا
الخياران يكون أن رضورة عىل ثانية نؤكد بالطني. أشكال صنع أم باألصابع الرسم أكثر: يفضله
قراره الطفل يتخذ أن وبمجرد بهما. االلتزام يستطيع بحيث البالغ للفرد متاحني املطروحان
بشكل ً مهيَّأ تكون أن ويُفضل وقت، أرسع يف فيه الرشوع ينبغي به، يستمتع الذي النشاط حول
بممارسة استمتع قراره. الطفل يتخذ حاملا الطفل مع املسيل للنشاط التحضري يف للبدء مسبق
عىل للتعرف لآلباء فرصة غالبًا تمثل اللعب أثناء تحدث التي فالتفاعالت الطفل؛ مع النشاط
ْهُه وَوجِّ الطفل، مجهودات عىل أَثِْن قبل. من الطفل عنها يعربِّ لم التي والخوف البهجة مصادر
كذلك الطاولة، عىل مبعثرة األشياء ترك الرضوري من يكون قد املثال، سبيل عىل وأمور؛ أمور يف
رسيًعا اللهو من يسأم فقد الطفل، عمر عىل وبناءً وهدمها، األشكال بتكوين للطفل السماح يمكن
أن الوالد فعىل آخر؛ مفيد درٌس الرتكيز عىل الطفل حث أن كما آخر. نشاط ممارسة ويطلب
عادة املثال، سبيل عىل يمارسه؛ الذي النشاط يف أخرى جوانب إىل الطفل اهتمام توجيه يحاول
الصور تظهر وقد أخرى، صور أربع أو ثالث رسم إىل باإلصبع واحدة صورة رسم يؤدي ما
األرجح فعىل الطفل، اهتمام عىل النشاط استحوذ وإذا بعض، عن بعضها مختلفة أو متطابقة

ممتًعا. يجده أنه

يف الطفل يستمر الذي النشاط يعترب املبكرة، الطفولة بمرحلة الخاصة العمرية للفئة بالنسبة
نشاط ملمارسة االنتقال عىل الطفل أرصَّ ما وإذا ناجًحا، نشاًطا أكثر أو دقيقة لعرشين ممارسته
الطفل لتعليم البالغني لألفراد جيدة فرصة فهذه محدوًدا، الطفل مع اللعب وقت وكان آخر،
ولكن للنشاط، املخصص الوقت ينتهي قد األمور. يف واالعتدال السلوك) (عواقب اختياراته نتائج
املرة ويف . الفوضويِّ للَّعِب وقٍت عىل تشتمل بحيث اليومية الجداول تنظيم البالغني بمقدور
هذه بالطني اللعب تريد «هل النصح: من قدر به للطفل سؤاًال البالغون ه يوجِّ أن ينبغي التالية،
مدى عىل وبناءً بالطني.» اللعب يف ترغب أنَك وذكرَت باألصابع نرسم كنا السابقة املرة يف املرة؟
من جزء التكرار إن إذ ثانية؛ باألصابع الرسم لعبة ممارسة يطلب قد الطفل، تفكري نضوج
السيطرة ببعض يحظى الطفل أن األمر هذا من املستخلص والدرس العالم، مع الطفل تعامل
يستمتع أنه عىل عالوة البالغ الشخص مع ويتفاعل ليمارسه، نشاط اختيار ويستطيع األمور، عىل

اختياره. بنتيجة
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يجب ربما الرتفيهي، النشاط واختيار القرار اتخاذ عملية يف واحد طفل من أكثر اشرتاك حالة ويف
ممارسة عند األوىل املرة يف طفل رغبات تلبية جرى فإذا البداية، من وسطي حل إىل التوصل
األطفال يدرك وبهذا التالية، املرة يف اآلخر للطفل األول االختيار تلبية يجب الفوضوي، النشاط
اذكر للطفل؛ الروابط هذه توضيح عليك أهميتها. لها احتياجاتهم وأن الوسطية الحلول فاعلية
الحلول أن األطفال أَخِرب تنفيذه. يف واْمِض به، األطفال وذَكِّر بوضوح، إليه توصلتم الذي االتفاق
يَرضب أهميتها. لها شخص كل رغبات وأن اآلخرين، مع العالقات من يتجزأ ال جزء هي الوسطية
ترسيخه إىل األطفال يحتاج سلوك عىل مثاًال االتفاقيات هذه بتنفيذ البالغني األشخاص التزاُم

سلوكياتهم. من كجزء

النضج ملرحلة االجتماعية املهارات ر تطوُّ (10)

هذه تُعزِّز إذ األرسة؛ أفراد جميع رغبات أهمية مراعاة عىل األَُرسي االنتماء ينطوي
النفسية الصحة تعزيز عىل يعمل مما الشخصية؛ والعالقات الفرديَة املسئوليَة العمليُة
بني يوازن نحو عىل األطفال باحتياجات البالغون األشخاص يهتم وعندما الجيدة.
املشكالت حل عملية وأن ألمرهم، يهتمون الكبار أن األطفال يدرك والحرية، التنظيم
بيئاتهم. يف النفوذ من بقدر يتمتعون وأنهم مسلية، تكون أن يمكن االختيارات وعرض
القرارات دروَس أن عىل املجازفة، من يخلو والذي القرارات، اتخاذ من النمط هذا ويدل
األطفال وبوصول األوىل. الدروس عىل ستعتمد البالغني، األفراد عن بمعزل املستقبلية،
ال جزأين والنتائج البدائل يف والتفكري الخيارات مناقشة ستكون املراهقة، مرحلة إىل
الفرصة له أُتيحت صغري بطفل الخاص املثال هذا إىل وْلننظْر سلوكياتهم. من يتجزآن

صيفي. بمعسكر يتعلق قرار التخاذ

سيئ! اختيار

بمعسكر الصباحي النشاط يختار أن أعوام خمسة العمر من البالغ البنها األمهات إحدى سمحت
وبرنامج املحلية املكتبة برنامج بني االختيار طفلها مع األم ناقَشت واحد. أسبوع ملدة صيفي
التعرف وسيكون املايض، الصيف يف املكتبة معسكر إىل ذهب أنه لطفلها األم وذكرت الشاطئ،
الصيفيَّ الشاطئيَّ املعسكَر رسوٍر يف الطفُل اختار له. جديًدا نشاًطا الشاطئية الكائنات عىل
والتعامل األصداف جمع مثل متنوعة أنشطة الشاطئية الجوالت تضمنت رائًعا. أسبوًعا وقىض

106



؟ النموَّ األَُرسي االنتماءِ مشاعُر تعزِّز كيف

الذي طفلها الصطحاب األم ذهبت املعسكر، من األخري اليوم ويف والكبرية، الصغرية األسماك مع
أتمنى «كنت قائًال: الغاضب الفتى أجابها حاله، عن وسألته بالوحل مغطاًة كلها مالبسه كانت
يراِع ولم املستنقع كانت الصباح لذلك االستكشافية البيئة أن يبدو املكتبة!» معسكر إىل ذهبت لو
عدة مدار عىل أجسادهم عىل تراكم الذي للوحل األطفال تنظيف عىل اإلرشاف املعسكر مسئولو
وقت ويف بتحسن.» ستشعر وربما قريبًا «ستغتسل برفق: له وقالت ضحكها األم كتمت ساعات.

الشاطئي!» املعسكر أحببت «لقد ألمه: الطفل قال اليوم، من الحق

خياراته، يف التفكري إلعادة دفعته مزعجة لتجربة تَعرََّض ولكنه نشاًطا، املثال هذا يف الولد اختار
بالنسبة ذلك، ورغم املواقف. هذه ملثل منَّا كلٌّ يتعرض أن يمكن حيث بالطبع؛ مفهوم األمر وهذا
إلجراء دفعه مما البدنية؛ لراحته ببساطة االغتسال أدى فقد سنوات، خمس العمر من يبلغ لطفل
ملناقشة الفرصة استغالل األم بمقدور كان نفسه. اليوم من الحق وقت يف الختياره آخر تقييم
مثال يف ولكن سلبية، وأخرى إيجابية جوانب عىل األحيان أغلب يف تنطوي التي الخيارات طبيعة
أيًضا. ٌة مهمَّ بنفسه األمور تقييم إلعادة له الفرصة إتاحة فإن الخمس، السنوات ذي الطفل هذا

فهم يف أيًضا تساعدهم بدائل عدة بني من لالختيار لألبناء الفرصة إتاحة إن
املهم الدرس هذا ويتيح جيدة. نتائج عن تُسفر لم التي تلك أو السيئة االختيارات
يُْسفر لم لنشاط الطفل اختيار حالة ويف وسلوكياتهم، اختياراتهم عواقب إدراك لألطفال
انتقاء مضمونًا ليس وأنه أخرى، لفرص مجاًال هناك أن الطفَل أَخِرب طيبة، نتيجة عن
كل نتائج معرفة نستطيع ال كبرش أننا الطفل تذكري ينبغي مرة. كل يف األفضل الخيار
خالل من حولنا من العالم نفهم فنحن طويل؛ بوقت ما نشاٍط ممارسة قبل اختيار
قد ما حول مكررة بعبارات أطفالهم الكبار يُثقل أن ينبغي وال جديدة. أشياء تجربة
مفاُدها رسالًة يحمل السلبي السلوك هذا عن الكبار إحجام ولكنَّ سيئًا»، «خياًرا يعتربونه

املخاطرة. من قدٍر عىل ينطوي الجديدة األمور تعلُّم أنَّ
التايل النشاط أو اللعب وقت مع التعامل مساعي يف املشكالت حل أسلوب استخدم
لألطفال الفرصة إتاحة إن املتاحة. البدائل دراسة ُسبُل الطفل مع ناِقْش أفضل. نحو عىل
وتساعدهم القيِّمة، الدروس من العديد نهم ستلقِّ اتخذوها التي القرارات نتائج ل لتحمُّ
أنَّ العملية هذه خالل من األطفال يتعلم اختياراتهم. عواقب إدراك يف األمر هذا ممارسة
اآلخرين يجعل فهو ُمجٍز، ولكنه صعبًا يكون قد الخيارات من مجموعة بني من االنتقاء
النوع هذا يتضمن التعلم. بمهارات يتمتع التطور يف آخذ كفء كفرد الطفل إىل ينظرون
األكثر فالجانب األرسة؛ من جزء بأنهم للغاية رصيًحا تأكيًدا باالختيار التفويض من
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إىل جنبًا ضعفنا ونقاط ألخطائنا اآلخرين تقبُّل يف يتمثل األرجح عىل لالنتماء إيجابية
نجاحاتنا. مع جنب

حلول إىل التوصل فإن الفوضوي، اللعب بوقت الخاص املثال يف ذكرنا ومثلما
األَُرس تطبقها التي األخرى االسرتاتيجيات إحدى يُعد الواحدة األرسة أفراد بني وسطية
استخدام كيفية األطفال تعليم إمكانية عىل مجدًدا نؤكد االنتماء. حس لتعزيز املتماسكة
مع إيجابية عالقات تكوين يف ملساعدتهم أظفارهم نعومة منذ القيِّمة الوسيلة هذه
الطفل يطلب فقد سابًقا، املذكورة لألمثلة نظرنا ما وإذا عليها. واملحافظة اآلخرين
األفراد مراعاة إن واحد. يوم يف باألصابع والرسم بالطني اللعب نشاَطي ممارسة الصغري
من العديد بني وقتهم تقسيم عليهم تفرض قد األرسة يف اآلخرين الحتياجات البالغني
وأَِعُدَك اآلن، واحًدا نشاًطا ونمارس وسط حل عىل «ِلنتَّفْق األب: يقول فقد األرسة؛ أفراد
طويلة عبارات استخدام إن العاجل.» القريب يف هكذا للَّعب أخرى بفرصة سنحظى أننا
املهمة الكلمات هذه مثل استخدام ولكن غريبًا، يبدو قد دارج طفل مع وسط» «حل مثل
األرسة. يف الكبار نظر وجهة من املهمة األمور إدراك يف األطفال يساعد مبكرة مرحلة يف
مع التفاعل سمات إحدى إىل وسطية حلول عن البحث يتحول األطفال، تطور ومع
مصالح يحقق بما والعطاء األخذ عىل تقوم العالقات أن بعد فيما ويتوقعون اآلخرين،
يف االنتماء حس تعزيز إىل العالقات هذه يف التبادلية عنرص ويؤدي األطراف. جميع

األطفال. لدى االجتماعي التطور عملية تيسري يف أيًضا يساعد الذي األمر األَُرس؛
وسطية حلول إىل التوصِل عمليُة تتخذ قد املراهقة، مرحلة إىل األطفال يصل عندما
تبقى ذلك، ورغم األرسة، أفراد لجميع التعقيد من جديًدا منًحى األَُرسية واملفاوضات

نحوهم. األرسة التزام األطفال ويدرك حارضًة، هذه األساسية االنتماء مقوماُت

املراهقة مرحلة يف املمارسة (11)

من أكرب قدًرا األرسة إىل باالنتماء االلتزام يتطلب ربما املراهقة، سنوات مدار عىل
نفسه، املراهق توقعات عن وفضًال االستقاللية، من أكرب لدرجة املراهق توقع مع املرونة
كأولويات وباآلخرين بالذات االلتزام وزيادَة املسئولة، القرارات اتخاذ تزايَد اآلباء يتوقع
للمساعدة بدائل عدة بني من االختيار عند املشكالت حل أسلوب استخدام إن للمراهقني.
بأنه يشعر أن بهدف وذلك املراهق؛ من أكرب مساهمة يتطلب ربما قراٍر، إىل التوصل يف
الوسائل إحدى الذهني» «العصف مفهوم ويُعد اآلخرين. بتقدير ويحظى كفء شخص
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قرار إىل للوصول خيارات عدة بني من االختيار أثناء تُستخدم التي املراهقني مع الفعالة
املرحلة يف األطفال مع أيًضا للتعامل الذهني العصف أسلوب استخدام ويمكن مهم.
بقدر يتميزون فاملراهقون أعىل؛ بمهارة استخدامه يستطيعون املراهقني ولكن االبتدائية،
عدة يف التفكري عىل القدرة ناحية من سنٍّا األصغر األطفال عن الكفاءة من كثريًا أعىل
مهارات عنارص أحد هذا ويُعد منها. لكلٍّ املتوقعة النتائج ويف نفسه الوقت يف اختيارات

املراهقني. لدى تقدًما األكثر التفكري
ال ربما إذ املنزل؛ يف غريهم مع التعامل يف صعوبات املراهقون يجد ربما
األجهزة مثل الثمينة األشياء استخدام وكيفية بامللكية املتعلقة الحدوَد أشقاؤهم يراعي
لها يتعرض التي الصعوبات تتجسد قد املنزل، خارج ويف بهم. الخاصة اإللكرتونية
املدرسية القرارات اتخاذ يف أو الصداقة، بعالقة الخاصة األمور يف اآلخرين مع املراهقون
املنهج يف واملوسيقى البدنية الرياضة نشاَطي بني من االختيار بكيفية مثًال املتعلقة
حول القرارات اتخاذ يف أبنائهم توجيه األحيان أغلب يف اآلباء عىل ويجب املدريس.
تساعد ربما الذهني» «العصف ممارسة ولكن األهمية، من القدر هذا عىل موضوعات
الخاصة القواعد ييل وفيما البالغون. األشخاص فيهم بما األمر، يف املشاركني جميع

األطفال: مع الذهني العصف بأسلوب

املشكالت من كلٍّ تقييم ويجب العملية، هذه من يتجزأ ال جزءٌ األرسة مشاركة (١)
املشاركني. تحديد للبالغني يتسنى لكي ورصدها؛ األطفال نضوج ومستويات

بدايتها. قبل العملية بهذه املشاركني كافة التزام عىل الحرص (٢)
املشكلة عىل االتفاق يف: تتمثل التي الذهني» «العصف عملية قواعد كافة توضيح (٣)
وتجنُّب املشكلة، مع للتعامل مناسبًا يراه الذي الحلَّ فرٍد كلِّ واقرتاح املطروحة،
وخاصة مكتوبة، بقائمة االحتفاظ يف البالغون يرغب وقد السلبية. والردود املقاطعات

مساعدة. مواد إىل بحاجة الصغار األطفال كان إذا
اتخاذها، يمكن التي بالتدابري قائمة اآلن «لديكم حينئٍذ: البالغني أحد يقول (٤)
بناءً نظامي نحو عىل املناقشة تسري أن ويجب منها.» كلٍّ وسلبيات إيجابيات فْلنناقْش

بها. املشاركني األفراد كافة أعمار عىل
يتمكن لم وإذا ستختار؟» أيها الخيارات، هذه وجود ظل «يف البالغني: أحد يقول (٥)
يف «فْلتفكِّْر البالغ: الشخص يقول أن يمكن محدد، اختيار عىل االستقرار من الطفل
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مناقشة يمكننا الوقت، هذا وبحلول عليه]، يُتفق [وقت يف قرارك واتَِّخذْ االختيارات هذه
ستنفذه.» وكيف إليه توصلَت الذي الخيار

بتنفيذه. االلتزام يستوجب محدد اختيار عىل االتفاق أن للطفل ْح َوضِّ (٦)
ل ويُفضَّ خاطئ، الطفل اختاره الذي الحل بأن اعتقادهم عن اإلعراُب لآلباء يحق (٧)

ودود. نحو وعىل شديد بوضوح ذلك ِذكر
السالمة عوامل دامت ما حدده الذي الخيار لتجربة للطفل الفرصة أَِتِح (٨)

املشكلة. من جزءًا تكن لم أو مراعاتها تمت األخرى املهمة واالعتبارات
خاطئ.» «قرار عبارة تكرار وتَجنَّْب ذلك، يف وناِقْشه النتائج عن الطفل مع تَحدَّْث (٩)

والتعلم. التجربة بقيمة الطفل ذكِّر ذلك، من بدًال
ولم بعينه اختيار تحديد يف األرسة أفراد من واحد فرد من أكثر اشرتاك حالة يف (١٠)

السابق. االلتزام ملناقشة آخر لقاء عقد يُفضل إعاقته، جرت أو اإلجراء ذ يُنفَّ

األرسة ر تطوُّ (12)

عن والبحث القرار صنع ألساليب املبكر االستخدام من املستفادة املهمة الدروس تساعدنا
املعرفية بالتجارب األشخاص يمر عندما طرق. بعدة التطور يف األرسة يف وسطية حلول
املحيطة البيئة يف التحكم عىل قدرٍة إىل تُرتَجم التي والسلوكية، والعاطفية واالجتماعية
النفسية الصحة وتمثل النفسية. صحتهم تتعزَّز اآلخرين، مع التواصل عىل والحفاظ بهم
األشخاص بها يتمتع التي النفسية للصحة انعكاًسا عادة واملراهقني لألطفال الجيدة

أيًضا. األرسة يف البالغون
وترتقي تُبنى فاألَُرس الرتبية؛ مهارات تعزيز البالغني األشخاص جميع يستطيع
األطفال يشعر وعندما العالقات. تنمية عىل والرتكيز الة الفعَّ الرتبية أساليب خالل من
األشخاص غياب حالة يف قرارات اتخاذ عىل أكرب قدرة لديهم سيكون األرسة، إىل باالنتماء
تقرتن املراهقة. مرحلة يبلغوا حتى تواجههم لن خطورة األكثر املواقف ولعل البالغني،
اعتياُدهم يمثل قد بل لألبناء، البالغون يمنحه أكرب حرية بهامش هذه املراهقة فرتة
من مواقُف تحمل إذ املراهقني؛ لبعض فعليٍّا النجاة طوَق باستقاللية الخيارات تدبُّر
أثناء والسالمة القانونية السن دون الكحولية املرشوبات وتناول الجنسية األنشطة قبيل
استغالَل والكفاءة باالستقاللية يتمتعون الذين لألطفال تتيح ُفَرًصا السيارات قيادة
شأن من التقليل ينبغي وال املشكالت، حل يف — الكبار من اكتسبوها التي — قدراتهم
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جوانب كافة يف منها االستفادة يمكن أخرى إيجابية قاعدة تمثل إنها إذ القدرات؛ هذه
العنارص أحد بصفته لألرسة العامة بالرفاهية االرتقاء يف الطفل سيُْسِهم كما التطور،

األرسة. يف والعاقلة الفاعلة
املشاركة يعني واالنتماء األرسة، لنجاح مهمان أمران املنزل يف والعمل اللهو إن
األطفال تعليم أن كما والدارجني. الرضع األطفال من بدءًا األَُرسية، األنشطة يف الكاملة
رهم لتََطوُّ قويٍّا أساًسا يمنحهم مًعا بالتوافق تعمالن والعالقات املسئوليات أن كيف
عن والبحِث املشكالت حل ومهاراِت السلوكيِة املعايرِي بشأن اآلباء توقعات إن الحًقا.
تساعد عة، ومشجِّ ودودة بطريقة بها تعريفهم يجري والتي وااللتزاِم، وسطية حلول
بصحة األطفال تمتُّع أن القول خالصة باآلخرين. وعالقاتهم إمكانياتهم إدراك يف األطفال

باالنتماء. بشعورهم يرتبط جيدة نفسية
العرقية، أو الدينية الخلفية أو االقتصادي باملستوى تتعلق ألسباب األَُرس تختلف قد
األفراد عىل يتعني للجميع. األهمية بالَغ أمًرا األرسة إىل باالنتماء الشعوُر يبقى ولكن
علماء ويرى األبناء، تنشئة عملية يف واالستقاللية الرقابة بني التوازن تحقيق البالغني
النماذج وتقديم املبكر التوجيه جانب إىل االستقاللية من قدًرا األبناء َمنْح أنَّ النفس
عىل ستنعكس والتي األطفال، لدى الكفاءة لتعزيز جيدة اسرتاتيجيات يمثل السلوكية
بعالقة ترتبط املنزل يف تبدأ التي الجيدة النفسية الصحة إن األرسة. نطاق خارج مجاالت

أقرانهم. مع لألطفال الصحي االجتماعي التطور مع تبادلية
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وتقول ها أمِّ مع السيارة تستقل عاًما، عرش اثني العمر من تبلغ طفلة كولني
فتطلُب الرائعني!» األصدقاء من كبريًا عدًدا لديَّ ألن للغاية محظوظة «إنني لها:
أكرب قدر عىل تحصل أن آملًة املوضوع، هذا يف أكثر تحدثها أن ابنتها من األم

توٍّا: معها الطفلة شاركته الذي الرائع الرأي حول واألفكار املعلومات من

مختلفتني. مدرستني من أصدقاء عرشة من أكثر لدي «حسنًا، كولني:
السواء.» حد عىل يحبونني واألوالد الفتيات

األمر؟» هذا يف الحظ ُحسن وجه هو «وما األم:
أعرف!» «ال ما): حدٍّ إىل ساخطة بدت كولني(وقد
شخصك.» عىل تدل إنما صداقاتك أن «أعتقد األم:

تقصدين؟» «ماذا كولني:
اآلخرون واألطفال وذكية، ومرحة بالثقة وجديرة ودودة «إنك األم:

جيدة.» صديقة إليهم بالنسبة إنك األسباب. من للعديد صحبتك يفضلون
«ربما.» كولني:

لالنتقال مستعدة ولكنها التفكري يف مستغرقة كولني تبدو الحوار، هذا بنهاية
هو الذاتي التفكُّر نحو لها الراقي أمها توجيه كان ربما آخر. موضوع إىل
األمر تَطلَّب وربما اللحظة، تلك يف تحديًدا سماعه إىل الطفلة احتاجت ما
تتوافق كانت ما وإذا عنها، أمها نظر وجهة يف للتفكري الوقت بعض منها
تفتقد كانت كولني ردود أن يُالَحظ كصديقة. نفسها عن نظرها وجهات مع
األمر وهذا فحسب، وتصنيفهم أصدقائها إحصاء يتعدَّ لم الذي الذاتي التفكُّر
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املؤكد من ولكن عاًما، عرش اثني تتعدَّ لم لطفلة بالنسبة تماًما طبيعيٍّا يبدو
الجيدة. وصداقاتها الطيب حظها يف أسهمت املحظوظة» «كولني أن

وتحسني األطفال ر تطوُّ يف األقران بني العالقات مساهمة كيفية الفصل هذا يف سأتناول
بصحة يتمتعون الذين لألطفال الرابع املقياس يتعلق لهم. النفسية الصحة مستوى
والنمو االجتماعي النمو إن رفضهم. أو األقران وقبول الصداقة بعالقات جيدة نفسية
وتجسد السابقة، الفصول يف ذكرنا كما مذهلة بصورة متداخالن األطفال لدى املعريف
بمنزلة تكون والتي حياتهم، يف للعالقات األول النموذج واالبن األب بني الثنائية العالقة
األرسة كنف يف املبكرة االجتماعية التنشئُة ر توفِّ الالحقة. للعالقات العمل إطار أو النمط
تساعد أنها عىل عالوة اآلخرين، وعن الذات عن أموًرا خاللها من األطفال يتعلم جيدًة بيئًة
ولألشخاص األقران. مع الالحقة للعالقات األوسع السياقات يف جيًدا التعامل يف األطفال
األقران ولكن هذه، النمو عملية يف األهمية بالغ دور األطفال هؤالء حياة يف البالغني

عام. بشكل وبالعالم باآلخرين لالرتباط آخر سبيًال يمثلون
ركَّز التي األوىل املرة تذكرون هل أظفاره، نعومة منذ للطفل االجتماعي النمو يبدأ
وجودها يالِحظ أنه بدا وكيف أمه، عىل الثاني الفصل يف الوارد الرضيع الطفل فيها
نموه عىل دليًال كان الرضيع الطفل هذا تركيز إن قبل؟ من األم تلحظها لم بصورة
أنهم إدراك يف أيًضا يبدءون األطفال، تطور فمع اللحظة، تلك يف واالجتماعي املعريف
ببساطٍة االجتماعي» «اآلخر ل املبكُر اإلدراُك هذا ويعني اآلخرين؛ عن منفصلة كيانات
سبيل عىل اآلخرين؛ سلوكيات عن منفصلة شخصية بإرادة لتمتُّعه الطفل إدراك إمكانيَة
يف بما بهم، املحيطة البيئة يف التأثري بمقدورهم أن إدراك يف الصغار األطفال يبدأ املثال،

اللعب. أو الرعاية بغرض منهم لالقرتاب الرعاية م مقدِّ انتباه لفت عىل القدرة ذلك
التفاعالت عن بمعلومات األطفال تزوِّد األرسة يف املبكرة االجتماعية العالقات إن
االرتقاء األشخاصيف مساعدة عىل املبكِّرة العالقات هذه تعمل كما عام، بوجه االجتماعية
هذه عىل ويُطلق عليها، واملحافظة اآلخرين مع عالقات وإنشاء التواصل عىل بقدراتهم
العالقات كفاءة أن بالذكر جدير االجتماعية، الكفاءة أو االجتماعية العالقات كفاءة املهارة
املدرسة يف املستقبيل النجاح لتحقيق إيجابي طريق عىل األطفال تضع هذه االجتماعية
الخبرية — هارتر سوزان النفس عاملة وتشري أيًضا. البلوغ مرحلة مدار وعىل والعمل،
اإليجابية التقييمات أن إىل — الشخيص الذاتي والتقدير االجتماعي اآلخر دور دراسة يف
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كذلك ،(١٩٩٩ هارتر (انظر نفسه للشخص اإليجابي الذاتي التقدير تعكس لآلخرين
الجيدة. النفسية بالصحة الذاتي التقدير يرتبط

عىل قدرته عىل اعتماد أيَّما ونجاحه استمراره يعتمد اجتماعي كائن اإلنسان إن
الواردة املعلومات البالغني واألشخاص األطفال من كلٌّ يستغل كذلك االجتماعية، الكفاءة
رؤيتهم عن مختلف منظور من األقل عىل ذواتهم، إدراك يف ملساعدتهم اآلخرين من إليهم
من العديد عن الفرد إىل بمعلومات االجتماعي» «التصديق أو املنظور هذا يبعث الذاتية.
ووجهة اآلخرين نظر وجهات بني االتفاق مدى ما اآلخرون؟ يراني كيف املوضوعات.
يساعدنا به؟ أشارك وكيف العالم؟ هذا يف مكانتي هي ما باآلخرين؟ أرتبط كيف نظري؟
التي املعقدة الفلسفية األسئلة هذه عىل إجابات إىل التوصل يف االجتماعيون اآلخرون
عىل للتفاعل فرصة لألطفال واألصدقاء األقران يوفر ذلك، عىل عالوًة البرش، يصارعها
أن األطفال يدرك حياتهم. يف البالغني األشخاص مع التفاعل يف منه تكافًؤا أكثر نحو
العالقات فإن ولذلك، بينهما؛ القائمة العالقات يف أكرب بنفوذ يتمتعون البالغني األشخاص
املتكافئة املتبادلة العالقات يف الذات إدراك عملية يف األوىل الخطوة تجسد األقران مع

النفوذ.
األفراد كافة إىل لإلشارة االجتماعيون» «اآلخرون مصطلح الفصل هذا يف سأستخدم
من أصغر مجموعة إىل «األقران» مصطلح سيشري للفرد. االجتماعية البيئة يف املوجودين
بينما واحدة، اجتماعية أو عمرية فئة غرار عىل مشرتك قاسم يجمعهم الذين األطفال
املهمة الشخصية املعلومات معهم نتشارك الذين األفراد إىل «األصدقاء» مصطلح سيشري
املتساوية الواعية الجهود أو التبادلية سمة عىل الصداقة مصطلح يدل أيًضا. والوقت
الصغار، األطفال حالة يف أما األلفة، إىل تقود تبادلية عىل قائمة صداقة عالقة لتكوين
باألنشطة ويستمتعون يلعبون الذين األطفال هؤالء إىل األغلب عىل تشري الصداقة فإن
ثنائية عالقات تكوين إىل الحًقا األمر ويتطور آخرين، أطفال مع وإما مًعا إما املماثلة،
الكتساب سعيهم األطفال يواصل املبكرة، املراهقة سنوات ويف دة. ومعقَّ منسقة ثالثية أو
السعي يف أيًضا يبدءون ولكنهم املمتعة، األنشطة ممارسة يف معهم يشرتكون أصدقاء
قواُمها ثنائياٍت يف اآلخرين وعن الذات عن أشياء تعلُّم بهدف حميمة صداقات الكتساب
املراهقني غالبية يستطيع ال عاًما، عرش االثني ذات كولني مع الحال هي ومثلما الثقة.
عن التساؤل يف يرشعون ولكنهم األصدقاء، الكتساب دة املعقَّ األسباب ِذْكر الصغار
العالقات هذه تعزيز يمكنهم وكيف عليها واملحافظة الصداقة عالقات تكوين كيفية
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إىل لألطفال الكلية الجيدة النفسية والصحة النمو يعتمد نموهم. مراحل مدار عىل
االجتماعية» «الكفاءة مصطلَحي سأستخدم ولهذا االجتماعية؛ مهاراتهم عىل كبرٍي حدٍّ
تظهر التي اإليجابية املهارات ليعكسا تبادلية بصورة االجتماعية» العالقات و«كفاءة

اآلخرين. مع التواصل أثناء

واألبناء اآلباء بني العالقة إطار (1)

تنشأ التي العالقات لكافة عامًة أُُطًرا م تقدِّ واألبناء اآلباء بني تنشأ التي األوىل العالقة إن
يتفق عوامل، لعدة نتيجًة األطر هذه تغريُّ إمكانية ندرك أننا ورغم الفرد، حياة مدار عىل
يبدأ اآلخرين مع للتعامل األطفال يحاكيه الذي السلوكي النموذج أن عىل النفس علماء
يف وتأثريه األَُرسي االنتماء أهمية مدى ملناقشة الرابع الفصل يف تَطرَّْقنا وقد اآلباء. عند
بالعالقات واألطفال اآلباء بني العالقة تتكهن كيف اآلن فْلنتناَوِل الصغار، األطفال حياة

عام. بوجه األقران بني تنشأ التي
يرونه» ما يكررون «األطفال أن بمعنى — الخالصة السلوكية املحاكاة منظور من
مع تعاملهم يف األطفال سيسرتشد باألبناء. الخاصة العالقات عىل بالغ تأثري لآلباء —
األطفال املثال، سبيل عىل اآلباء؛ مع لعالقاتهم الخاص اإلطار أو بالنموذج اآلخرين
مع عالقاتهم ستتأثر السلوكية والتوقعات الحدود ومراعاة اآلباء حنان عىل املعتادون
إىل — كاملعلمني — االجتماعي واآلخر األقران وينظر نفسها، اإليجابية بالتوقعات األقران
نحو األطفال هؤالء محاوالت تنجح ما وعادة اجتماعيٍّا، أَْكفاءً باعتبارهم األطفال هؤالء

التفاعل.
التي املهارات من مجموعة لديهم األطفال أن إىل االجتماعية الكفاءة مصطلح يشري
ومبارش متني أساس عىل عالقاتهم ترتكز بحيث اآلخرين؛ مع تفاعالتهم تيسري عىل تعمل
األحيان من كثري يف الكفاءة هذه وتشري وباآلخرين، بالنفس االهتمام يعكس للتواصل
بأعراض لإلصابة عرضة وأقل كبري ذاتي بتقدير األرجح عىل يتمتعون األطفال أن إىل
باألطفال مقارنة الحياة عن الرضا من أعىل بمستًوى تمتعهم عىل عالوة القلق، أو اإلحباط
املراهقون يتميز كما .(٢٠٠٣ وآخرين باومايسرت (انظر الكفاءة بهذه يتمتعون ال الذين
وتعاطًفا استقاللية وأكثر عدوانية أقل بأنهم االجتماعية العالقات بكفاءة يتمتعون الذين
حني ويف .(١٩٩٣ دودج (انظر املهارة هذه يفتقدون الذين بأقرانهم مقارنة اآلخرين مع
أطفال عىل أُجِريَت دراسات من مستَمدة االجتماعية بالكفاءة املتعلقة النتائج معظم أن
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عىل مماثلة نتائج ظهرت فقد املتحدة، الواليات يف الدخل متوسطة قوقازية أَُرس من
وينستيد (انظر واألتراك األملان األطفال مثل متنوعة مجموعات يف الثقافات متعدد نطاق

.(٢٠٠٤
لألطفال االجتماعية والكفاءة اآلباء دور يف املتخصصون الخرباء يذكر ذلك، ورغم
املتحدة الواليات يف العرقية األقليات أطفال حول املعلومات افتقاد أن العام والتطور
وعىل مكتملة. ليست أقرانهم مع األطفال عالقات حول لدينا التي الصورة أن يعني
يجب باآلخر، أحدهما دوًما يرتبطان ال العرقية واألقليات الدخل انخفاض أن من الرغم
مقارنة الفقر من تعاني عرقية أقليات إىل املنتمني األطفال من أعىل نسبًة أن نتذكر أن
حول املتوفرة الدراسات من محدود عدد هناك املتحدة. الواليات يف القوقازيني باألطفال
وحول الدخل، منخفضة حرضية مدارس يف يدرسون ممن العرقية األقليات أطفال
هذه إىل استناًدا نعرفها أمور بضعة ييل وفيما واألقران، باآلباء األطفال هؤالء عالقة
أوالدهم وأقران أوالدهم بني العالقة نجاح املدرسة يف اآلباء مشاركة تعكس األبحاث.
صارمة قواعد يطبقون من أو الحازمون اآلباءُ يُخرج .(١٩٩٢ ودافيال كوكرن (انظر
واملعلمني اآلباء تقديرات تتطابق كما الدراسية. الفصول يف إيجابية سلوكيات ذوي أبناءً
يدل الذي األمر األحيان؛ أغلب يف املدرسة يف األطفال عند االجتماعية العالقات كفاءة حول
العالقات كفاءة مستوى حول األطفال حياة يف املوجودين البالغني األشخاص اتفاق عىل

األطفال. عند االجتماعية
ذوي األمريكيني األطفال عند العالقات إقامة كفاءة حول بحثيٌة مقارناٌت أظهرْت
يدل وهذا متباينًة»، «نتائَج العرقية األقليات إىل املنتمني واألطفال األوروبية األصول
أخرى أحيان ويف للغاية، متشابهني األحيان بعض يف يَبْدون األطفال أن عىل ببساطة
األطفال من كلٍّ عىل أُجريت التي األبحاث نتائج أظهرت املثال، سبيل عىل مختلفني؛ يَبْدون
العالية املشاركة أن العرقية لألقليات املنتمني واألطفال األوروبية األصول ذوي األمريكيني
هناك تكون قد ذلك ورغم أقرانهم، مع عالقاتهم يف األبناء بنجاح تقرتن أبنائهم مع لآلباء
األطفال يتميز املثال، سبيل عىل أخرى؛ دراسات يف الفئتني هاتني بني بارزة اختالفات
حالة يف األقران مع عالقات إقامة يف أفضل بقدرات األفريقية األصول ذوي من األمريكيون
األوروبية األصول ذوي من األمريكيني باألطفال مقارنة صارمة لقواعد آبائهم تطبيق
االجتماعية الكفاءة تطور عن القليل أقل إال نعرف ال نحن .(١٩٩٢ ودافيال (كوكرن
املهتمون البالغون األشخاص يدرك أن وينبغي عرقية، أقليات إىل املنتمني األطفال لدى
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األمريكيني األطفال كافة عىل األحكام تعميم أن واألقران اآلباء مع العالقة توافق بمفهوم
عليها. نعتمد أفضل بيانات قاعدة لدينا يكون أن إىل مستحب غري أمر هو

حديث يشء األطفال عند االجتماعية بالكفاءة وعالقته الفقر حول األبحاث إجراء إن
جودي تذُكر األطفال. جميع عىل تنطبق التي النتائج بعَض هناك ولكنَّ ما، حدٍّ إىل العهد
االجتماعية الحالة أن — األطفال لدى الصداقة عالقات يف الخبرية النفس عاملة — َدن
توقعها. يمكن بطرق األطفال عىل سلبية نتائج لهما تكون أن يمكن الفقر أو املتدنية
ترتبط طرق بعدة الفقر نتيجة األَُرس له تتعرض الذي الضغط ينعكس أن يمكن
نشئُوا الذين األطفال ينتقل قد املثال، سبيل عىل باألطفال؛ الخاصة الصداقة بعالقات
فرص إتاحة عدم إىل السكني االستقرار افتقاد ويؤدي الترشد، لتجنب كثريًا الفقر يف
ملخاطر األطفال تُعرِّض قد املستقرة غري األحياء أن كما صداقات. لتكوين لألطفال كثرية
الرعاية مقدِّمو يواجه وقد أقرانهم. مع اللعب من منعهم إىل يؤدي مما بسالمتهم؛ تتعلق
عىل تفرض اقتصادية لدواٍع األقران مع األطفال عالقات مراقبة يف صعوبة البالغون
افتقاُد ويمثِّل املنخفضة. األجور ذات األعمال من أكثر أو عملني يف االشتغال البالغني
التي األخرى العملية االعتبارات أحَد باألصدقاء تجمعهم التي االنتقال وسيلَة األطفال
التي السلبية باألحداث العوامل هذه من أيٍّا ربطنا إذا الفقرية. األَُرس منها تعاني قد
فستتجىل ذلك)، إىل وما األرسي التفكك أو البطالة (مثل الفقر يف تسببت قد تكون قد
سعيهم إطار يف منخفض دخل ذات أَُرس إىل املنتمون األطفال يواجهها التي الصعوبات

.(٢٠٠٤ (َدن عليها واملحافظة األقران مع وإيجابية قوية عالقات إلقامة
من الكثري يستمتع األطفال، بعض لدى الجوهرية الصعوبات من الرغم وعىل
عىل جيًدا تدريبًا األقران مع املبكرة العالقات هذه وتُعد أقرانهم، بصحبة األطفال
الطفل أن النفس علماء ويعتقد والزواج. الصداقة عالقات ذلك يف بما الالحقة، العالقات
الجيدة. النفسية للصحة الصحيح الطريق عىل يسري االجتماعية بالكفاءة يتمتع الذي

األقران (2)

محبوبني األطفال يكون أن يمكن حيث الصداقة؛ مفهوم عن األقران قبول مفهوم يختلف
زميالن أو فقط واحٌد زميٌل لديهم يكون ولكن أقرانهم، أو الدرايس الصف يف زمالئهم بني
األقران قبول مفهوم أن إىل نشري أن ينبغي ولكننا األصدقاء. ملرتبة يرتقون ممن الصف يف
تمثل ملناقشته. مستقلة مساحة له نُْفِرد أن ويستحق بل األطفال، تطور عىل كبري تأثري له
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العالقة بعد لألطفال االجتماعي التطور يف الثانيَة اللَِّبنَة األقران مع اإليجابيُة التفاعالُت
صداقات، تكوين إىل اإليجابية التفاعالت هذه تؤدي أن املتوقع ومن واألطفال، اآلباء بني
املدى، الطويلة والصداقة التزاوج التزاماِت تعزِّز وثيقة روابط إىل الحًقا وستتحول
املعرفية املهارات تطور بني االندماج عىل تدل التي العنارص تلك أحد األقران قبول ويمثل
بني التفاعالت حول بحوثًا التنَمِوي النفس علم مختصو أجرى األطفال. لدى واالجتماعية
لألطفال دراستهم عند االعتبار يف واملعرفية االجتماعية املهارات عوامل وضع مع األقران
عالوًة األخرى، اإلنسانية التفاعالت سائر شأن شأنه بالتعقيد املجال هذا يتسم الصغار.
االجتماعي النمو تعزيز مسئولية األطفال حياة يف البالغون األشخاص يتحمل ذلك، عىل
وحتى مًعا، للَّعب األطفال من مجموعة جْمِع مثل بسيطة تدخالت خالل من وذلك لهم،

وانتقائها. أقرانهم مع املراهقني تفاعالت مراقبِة
أنها كما العام التطور تعكس األطفال بني رفضهم أو األقران قبول عملية إن
يف بسهولة اختزالها يمكن ال االجتماعية فالكفاءة أيًضا، البالغني األفراد كفاءة إىل تشري
الصغار األطفال لدى تتجىل مهارات عدة بالفعل نعرف ولكننا السلوكيات، من مجموعة
تشتمل ال هذه املهارات قائمة أن من الرغم وعىل األقران. مع إيجابية عالقات ون يُنَمُّ ممن
املتنامية االجتماعية املهارات عن جيدة رسيعة فكرة تقدم فإنها التفاصيل، جميع عىل
مهارة بكل تقرتن املعرفية املهارة أن أيًضا يُالَحظ الجيدة. النفسية للصحة الالزمة

القائمة. يف واردة اجتماعية

األقران لقبول الالزمة االجتماعية املهارات

للمشاركة. واالستعداد باآلخرين االهتمام (١)
الرتكيز عىل القدرة (مثل نِّية السِّ املرحلة مع يتناسب بما الذاتي االنضباط (٢)

واالنتظار).
آخر) طفل دمية أخذ (مثل الوسييل العدوان سواء العدواني، السلوك يف التحكم (٣)

آخر). طفل رضب (مثل البدني العدوان أو
رؤيتنا عن تختلف قد اآلخرين رؤى أن مالحظة أْي اآلخرين؛ نظر وجهات إدراك (٤)

الشخصية.
األدوار. وتناوب املشاركة مثل السلوكيات يف اإلنصاف حس (٥)
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يف بينها والربط املتنوعة االنفعاالت مالحظة عىل القدرة أي االنفعاالت؛ فهم (٦)
الشعورية. الحاالت أو السابقة األحداث وبني النهاية

الشخصية االجتماعية بالكفاءة الخاصة املعتقدات (مثل اإليجابي الذاتي الفهم (٧)
اآلخرين). مع األنشطة ملمارسة تطويعها عىل والقدرة

اآلخرين آراء ومراعاة التعاون عىل مؤًرشا تُعد التي االجتماعية االستجابة (٨)
معها. والتجاوب

السلوكيات. لتغيري واالستعداد التعاون عىل مؤًرشا تُعد التي السلوكية املرونة (٩)
املهارات واستخدام الخالفات مالحظة عىل القدرة أي االجتماعية؛ املشكالت حل (١٠)

لحلها. الالزمة

مع إيجابية عالقات إلقامة تطويرها األطفال عىل يجب التي املهارات من كبري عدد إنه
تطور ناحية فمن أخرى؛ معقدًة عناَرص هذه اإلجادِة مهاراِت مجموعُة تتضمن األقران،
أغلب ويف العمر. يف تقدمهم مع املهارات مستوى رفع من عادة األطفال يتمكن األطفال،
من أعىل نضج بدرجة يتميزون الذين األطفال أو سنٍّا األكرب األطفاُل يُظهر األحيان،
األطفال مع منها األقران مع أكرب اجتماعيًة مهارًة املجموعات إحدى يف اآلخرين األطفال
يف وترتبط ومتطورة، متغرية األقران عالقات أن تعقيًدا األمور يزيد وما سنٍّا. األصغر
املثال، سبيل عىل أخرى. إىل بيئة من أداؤهم يختلف الذين األطفال بمجموعات األغلب
من أقرانها مع املنزل يف تلعب قد املدرسة قبل ما مرحلِة يف للخجل تميل التي الطفلة فإن
الجديدة املدرسة بيئة نفُسها الطفلة تدخل فعندما ذلك، ورغم بطمأنينة، الجريان أطفال
التي اللعب مجموعات إىل لالنضمام أسابيع الخجولة الطفلة تستغرق قد إليها، بالنسبة

أنفسهم. الجريان أطفال من أقرانها تضم
وكفاءة البدنية القدرات مثل أخرى عوامل إىل األقران مع االجتماعية املهارات تُعزى
متعددة إعاقة مستويات من الخاصة االحتياجات ذوي من األطفال يعاني فقد التواصل؛
من بعًضا سأناقش االجتماعية. الكفاءة تحقيق بصعوبات يتنبأ مما آخر؛ أو نطاق يف

أكثر. كثب عن االجتماعية املهارات لقائمة دراستنا أثناء االحتماالت هذه

االهتمام

الذين أولئك — بيئاتهم يف بالراحة يشعرون الذين األطفال يبدي أن املتوقع من
حتى أقرانهم، بمخاطبة اهتماًما — واضح باستمتاع واألشخاص األشياء يستكشفون
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لألطفال يستجيبون أشهر وتسعة ستة بني أعمارهم ترتاوح الذين ع الرضَّ األطفال إن
سيثمر هذا أن عرفوا كيف البالغني. لألشخاص استجابتهم عن مختلف بشكل اآلخرين
اهتمامهم عىل جيًدا مؤًرشا األمر هذا يمثل ذلك، ورغم نعرف! ال نحن أكرب؟ متعة عن
من النوع هذا األطفال جميع يبدي ال األقران. مع العالقات وبوادر اآلخرين باألطفال
افتقاد أو العصبي القصور حاالت مثل العوامل من متنوعة ملجموعة نظًرا وذلك االهتمام؛
رغبًة د بالتوحُّ املصابني األطفال بعض يبدي املثال، سبيل عىل الوالدين؛ مع العالقات
افتقدوا الذين األطفال فإن وللعلم، البالغني. األشخاص أو األطفال مع التفاعل يف ضئيلًة
دور يف تَبَنِّيهم جرى ممن الرومانيني األطفال بعض مثل — املبكرة األبوية العالقات
ضعف من يعانون ما غالبًا — (٢٠٠٤ وأوكونور راتر (انظر العظمى بريطانيا يف أيتام
األطفال من العظمى فالغالبية ذلك، ورغم النمو. مراحل مدار عىل بأقرانهم عالقاتهم
للبحث االهتمام هذا يدفعهم حيث اآلخرين؛ األطفال مع التفاعل عىل تحرص عام بوجه

بهم. املحيطني اآلخرين األشخاص عن

الذاتي االنضباط

فاألطفال األطفال؛ تطور من مبكرة مرحلة يف يبدأ الذاتي االنضباط أن نذكر أن يجب
أثناء مبكًرا االهتمام مستوى يزيد أو بالقلق الشعور يتضاءل عندما يستجيبون ع الرضَّ
توقعاُت تتضمن السنتني، عمر وحتى الرضاعة فرتة ومنذ بهم. الرعاية مقدِّمي اعتناء
زمنية لفرتات واحد نشاط عىل الرتكيز تعلَُّم الصغار األطفال لسلوكيات الرعاية مقدِّمي
هذه مثُل تساعد املثال. سبيل عىل مرغوب يشء عىل للحصول االنتظار أو قصرية،
عىل ستساعدهم التي الذاتي االنضباط مهارات تطوير عىل الصغاَر األطفاَل التوقعات
نفسها الطفلة املثال، سبيل عىل باملدرسة؛ التحاقهم عند أو اآلخرين األطفال مع التفاعل
كامل كتاب لقراءة املنزل يف تُنصت أن يمكنها والتي بعُد، باملدرسة تلتحق لم التي
املدرسة؛ محيط يف نفسه باليشء تقوم أن األرجح عىل يمكنها تملُمل، دون لألطفال
بشكل والترصف الشعور طرق يف التفكري يمكنهم املدرسة قبل ما مرحلِة يف فاألطفال
عالوة سلبية أحداث وقوع عند إيجابية انفعاالت وتوليد الحايل، وضعهم عن مختلف
تنظيم إن .(٢٠٠٤ ودينيس ومارتن كول (انظر العدوانية السلوكيات يف التحكم عىل
املدرسة قبل ما مرحلِة يف األطفال أن الباحثون يرى ولكن معقدة، مهارة االنفعاالت

املبكرة. العمرية املرحلة يف التحكم من هائل بقدر يتمتعوا أن ينبغي
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العدواني السلوك يف التحكم

إيذاء وأن دائًما، األولوية حق لها ليس احتياجاتهم أن الصغار األطفال يدرك أن يجب
إىل الوسييل» «العدوان عبارة تشري اجتماعيٍّا. املقبولة غري السلوكيات من يُعد اآلخرين
بتلك اللعب هو املعتدي الطفل يريده ما فكل آخر، طفل من دمية انتزاع مثل سلوكيات
عدوانيٍّا سلوًكا يشكل الترصف هذا ولكن األرجح، عىل األذى إلحاق د تعمُّ دون اآلن! الدمية
بُْغية دفعه أو صفعه أو آخر طفل رضب إىل البدني» «العدوان مصطلح ويشري شك. بال
الصغار األطفال تدبُّر مدى تحديد أحيانًا الصعب من ذلك مع متعمدة. نتيجة تحقيق
بحاجة فإنهم الترصفات، بهذه األطفال يقوم عندما ذلك، ورغم النتائج، لهذه الشديد
مع انسجاًما األطفال يبدي لكي البالغني الرعاية مقدِّمي ِقبل من اجتماعي توجيه إىل
الصغار األطفال يصل وعندما لهم. الغالب التفاعل نمط هو ذلك يكون بحيث اآلخرين؛
الوسييل العدوان يكون أن يجب األطفال، رياض مرحلة مثل الرسمية الدراسة مرحلة إىل

االجتماعي. القبول يَحدث كي تقريبًا اختفيا قد البدني والعدوان

اآلخرين نظر وجهات إدراك

االلتحاق قبل ما مرحلِة يف األطفال أن يعتقدون النفس علماء كان مضت، عاًما ثالثني منذ
وبني املختلفني، األشخاص احتياجات أو نظر وجهات بني التمييز يمكنهم ال باملدرسة
أربع عمر من األطفال أن اآلن أدركنا ولكننا الخاصة، واحتياجاتهم نظرهم وجهات
يف ويمكنهم بل األشخاص، لدى االختالفات بني بالفعل التمييز يمكنهم تقريبًا سنوات
(انظر بهم املحيطني اآلخرين األشخاص مع للتوافق سلوكياتهم تغيري األحيان أغلب
الذين الصغار األطفال عن الثاني الفصل يف الوارد املثاُل ويُعد .(١٩٧٣ وجيلمان شاتز
الشأن. هذا يف الرائعة األمثلة أحَد املتلقي مع للتوافق اللفظي تواصلهم بتغيري يقومون
األطفال كان إذا ما عىل يعتمد الحديث ونغمة الكلمات تغيري أن املثال هذا لنا يوضح
زاوية تغيري يستطيعون إنهم إذ بالغ؛ شخص إىل أو منهم أصغر طفل إىل يتحدثون
التطور يف اآلخرين نظر وجهات إدراك مهارة تستمر رائع! هذا كم لألمور. رؤيتهم
يف األطفال لدى الذاتي الوعي مستوى ويتزايد املراهقة. مرحلة حتى يوم بعد يوًما
اآلخر نظر وجهات مع نظرهم وجهات اختالف أو بتطابق يتعلق فيما املراهقة مرحلة
بصفة اآلخرين نظر وجهات مقابل يف نظرهم وجهات املراهقون يفحص االجتماعي.
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سيساعدهم اآلخرين، نظر وجهات إدراك ممارسة عىل رائًعا تدريبًا هذا ويمثل يومية،
يكربون. عندما جيدة نفسية بصحة يتمتعون أَْكفاءً أشخاًصا يكونوا أن عىل

اإلنصاف حس

اإلنصاف حس إىل تُشري بطرق الترصف من املدرسة قبل ما مرحلِة يف األطفال يتمكن
يصعب أقرانهم. مع التوافق لتحقيق وذلك األدوار)؛ تناوب وتطبيق الدمى مشاركة (مثل
ظهوره توقيت ندرك أو واحدة عمرية فئة إىل هذا اإلنصاف «حس» نعزو أن ما حدٍّ إىل
الذين البالغني األشخاص أن إىل الحث مفهوم يشري ذلك، رغم بالضبط. األطفال عند
سيساعدونهم اإلنصاف أهمية إيضاح مع القواعد اتباع الصغار األطفال من يطلبون
األطفال رعاية مراكز يف العاملني قياُم يُعد املثال، سبيل عىل اإلنصاف؛ حس تطوير يف
يف طفل كل مساعدة يف يساهمان األدوار وتناُوب املشاركة أن كيف لألطفال بالتوضيح
نفوس يف واملساواة اإلنصاف حس ِلَغْرس جيدًة وسيلًة أقرانه؛ مع االنسجام عىل الصف

الصغار. األطفال

االنفعاالت فهم

مالحظة يف جيدة بمهارة أقرانهم مع إيجابية عالقات إنشاء عىل القادرون األطفال يتمتع
صغريٌ طفٌل يرى فعندما ،(١٩٩٩ سارني (انظر الشخصية وانفعاالتهم اآلخرين انفعاالت
انفعاالت الحظ قد الطفل ذلك يكون حزين؟» أنت «هل قائًال: ويسأله يبكي آخَر طفًال
هذه االنفعاالت فْهم مهارة تعمل االهتمام. من بَقْدٍر واستجاب وصنََّفها االجتماعي اآلخر
تأويالتهم تدعم أنها كما باآلخرين، باالرتباط الشعور عىل األطفال جميع مساعدة عىل

االجتماعية. لألحداث

للذات اإليجابي اإلدراك

وأنهم لآلخرين، قيمة يمثلون أنهم ِللذَّات إيجابي بإدراك يتمتعون الذين األطفال يعتقد
البيئة عىل سيطرة لهم أن يعتقدون الذين األطفال إىل ويُشار املهام، إنجاز عىل قادرون
التأثري عىل القدرة تعكس التأثري». عىل «قدرة يملكون بأنهم اليشء بعض بهم املحيطة
بغية االجتماعي عاملنا يف التأثري وباستطاعتنا قيمة له نفعله ما بأن اعتقاًدا ببساطٍة
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بطبيعتها، عامة بأنها ِللذَّات اإليجابية النظرة هذه مثل وتتميز املرجوَّة. النتائج تحقيق
عىل غريها؛ عن بها كفاءة أكثر أنهم األطفال يشعر التي التطور بعضمجاالت هناك ولكن
املعرفية، لقدراتهم إيجابي بإدراك االبتدائية املدرسة يف األطفال يتميز ربما املثال، سبيل
تتطور القدرات هذه أن ورغم االجتماعية، قدراتهم يف نفسه الوقت يف يتشككون ولكنهم
الذاتي اإلدراك أن (١٩٨٩) هارتر سوزان اكتشفْت فقد متوازية، بصورة األرجح عىل
الذاتيُّ اإلدراُك يمثل ذلك، ورغم املختلفة. املجاالت بحسب يختلف أن يمكن األطفال لدى

األقران. قبول لعملية تطويرهم مدار عىل لألطفال رائعًة ميزًة الشامُل اإليجابيُّ
يتجمع عندما املدرسة، بيئة إىل تدخل عندما بالخجل تتسم التي الفتاة ِلنتَخيَِّل
قْدٍر إىل الفتاة تحتاج قد واللعب، للتعاون ثنائية مجموعات يف الصغار والفتيات األطفال
املزايا من لالستفادة واملعلمني الرعاية مقدِّمي من البالغني ِقبل من الرقيق التشجيع من
يكون قد معها. للعب آخر طفل دعوة محاولة يف ملساعدتها بها؛ تتمتع التي اإليجابية
التي األسئلة أصعب من معي؟» ستلعب «هل أو معك؟» ألعب أن يمكن «هل السؤاالن
آخرين أطفاًال يَْدعون الذين األطفال يتحىل ما وعادًة الصغار، األطفال يتعلمها أن يجب
اإليجابي الذاتي فاإلدراك أقرانهم؛ مع تفاعلهم أثناء اإليجابي الذاتي باإلدراك معهم للَّعب
مع التعامل يف األطفال يساعد والجدارة التأثري عىل القدرة مشاعر عىل ينطوي الذي

اجتماعية. بكفاءة اآلخرين

االجتماعية االستجابة

لآلخرين واللفظية االنفعالية األفعال لردود الطفل مالحظة إىل املفهوم هذا يشري
بصفات التحيل إىل بحاجة فاألطفال التعاون؛ لتيسري املناسبة بالصورة واالستجابة
التي االجتماعية املعرفة بعض مع للَّعب، مقرتحات لتقديم واالستعداد العطف مثل
احتياجاتُنا بها تحظى التي نفُسها األهميُة لها اآلخرين احتياجات أن عىل تنطوي
تلعب أن تريد أنها املدرسة قبل ما عمِر يف ما طفلٌة تَذُكر قد املثال، سبيل عىل الشخصية؛
ترغبني «أال صديقتَها: الطفلُة فتسأل متجهمة، زميلتها أن تالحظ ولكنها بالقطارات
لها واالستجابَة االجتماعي اآلخر أفعال ردود مالحظَة إن بالقطارات؟» معي اللعب يف

األقران. وأنشطة التواصل فرص استمرار عىل للمحافظة رضوريَّتنَي تُعدَّان
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السلوكية املرونة

واحتياجاتهم اآلخرين النفعاالت االجتماعي املستوى عىل يفطنون الذين األطفال إن
إىل لالنتقال االستعداد يمثِّل السلوكية. املرونة عىل تنطوي مهارات اكتساب يمكنهم
التي الصغرية فالطفلة السلوكية؛ املرونة أشكال أحد اآلخرون يفضله سلوك أو نشاط
لزميلتها: التايل السؤال توجه قد وجهها قطَّبت ولكنها بالقطارات للَّعب زميلتها دعت
ملمارسة بسهولة االنتقال يمكنها التي الصغرية الطفلة فهذه تفضلينها؟» التي اللعبة «ما
السلوكية املرونة تشري وقد سنٍّا. األصغر األطفال يف عادًة نراه ال نضًجا تُظهر آخر نشاط
ما؛ سلوٍك بتغيري يطالبونها قد الذين البالغني لألشخاص الطفلة استجابة إىل أيًضا
األرقام كتاَب كلُّه الفصُل فْليََضِع «حسنًا، مثًال: األطفال رياض يف املدرسون يقول فعندما
الفصل أطفال غالبية أن يتوقعون املدرسني هؤالء فإن الحروف»، كتاب ويفتْح جانبًا
األغلب يف املرونة هذه تتجىل التوجيه. من لكثري حاجة دونما التغيري هذا تنفيذ يمكنهم
يتحىل ال قد ولكن املدرسة، قبل ما مرحلِة يف إيجابية تجربة عاشوا الذين األطفال لدى
الرتكيز وقت كطول أخرى؛ ملزايا وفًقا وذلك — السلوكية املرونة بهذه األطفال بعض
وسيحتاجون االبتدائية باملرحلة األوىل بالسنوات يلتحقون عندما — لآلخرين االنتباه أو
كبرية بصورة مطلوبة السلوكيات تغيري عىل فالقدرة املهارة؛ هذه الكتساب مساعدة إىل

املنزل. خارج االجتماعية البيئات يف النجاح وتحقيق إيجابية عالقات إلقامة

االجتماعية املشكالت حل

أيًضا يشرتكوا أن األقران لقبول املطلوبة باملهارات يتمتعون الذين األطفال عىل يجب
مدى حول الرابع الفصل يف طرحناها التي املناقشة وْلنتذكِر املشكالت، حل ممارسة يف
التفاعالت يميز الذي التعقيد إن املشكالت. حل ممارسة لتطبيق كثريًا األَُرس حاجة
تحقيق صالح يف يصب بما لتجاوزها الخالفات مع التعامل أن إىل يشري إنما البرشية
يساعد ما كثريًا األحيان. بعض يف الصعوبة تكتنفه قد ولآلخرين للذَّات جيدة نتائج
تُعد الصعوبات. هذه من الحد يف املشكالت حل ممارسة أو النزاعات لحل التوسط
قائمة يف األوىل العنارص أن يُالحظ ولكن املعقدة املهارات إحدى املشكالت حل ممارسة
األخري. العنرص لهذا املطلوبة البناء َلِبنَات تمثل أوردناها التي االجتماعية املهارات
وإجراء الحلول، يف والتفكر ما، مشكلٍة تحديد يمكنهم الذين األطفال أن القول خالصة
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يف النظر إعادة عن فضًال لها، وفًقا والترصف خطة وإعداد أقرانهم، مع مفاوضات
يسعى الذي املثال هذا وْلتتأمْل للغاية. َمَهرة أطفاٌل هم أقرانهم؛ مع وخططهم أفكارهم

املشكالت: حل ممارسة نحو الطفلة توجيه إىل الكبار أحد فيه

الطفلتان وتتناقش إحداهما، منزل يف تلعبان أعوام أربعة تبلغان طفلتان
الحوار يصري الشاي. بفناجني أم بالقطارات أتلعبان مًعا، اللعب كيفية حول
حتى «إنني املستضيفة: الطفلة تقول والغضب، اإلحباط ويشوبه انفعاليٍّا
استياء يف قدميها عىل الضيفة الطفلة تهبُّ الشاي!» فناجني طقم أمتلك ال
بها الخاص الشاي فناجني طقم إلحضار منزلها إىل ستذهب أنها وتخربها
املنزل صاحبة األم تسمع بعنف. خلفها الباب وتغلق البرص ملح يف وتخرج
حدث؟» الذي «ما لطفلتها: فتقول املوقف، لفهم وتسعى الباب إغالق صوت
بينما بالقطارات، اللعب يف رغبتها أبدت ابنتها بأن بأكملها القصة األم تدرك
بلطف طفلتها توجيه األم تحاول شاي. حفل إقامة يف رغبة ضيفتها أبدت
ما إزاء شعورِك «ما بينها: من عليها، األسئلة من مجموعة طرح خالل من
ولمِّ معها التصالح يف ترغبني هل رأيِك؟ يف صديقتِك شعور ما ؟ للتوِّ حدث
القادمة املرة يف به ستقومني الذي املختلف الترصف ما ثانية؟ الصداقة شمل
الصغرية الطفلة تُفكِّر الطريقة؟» بهذه منزلِك من صديقتِك خروج لتَفادي
بأس ال أنه عىل أمها مع وتتفق روعها، من وتهدِّئ أمها مع املقرتحات يف مليٍّا
الدمى مصطحبة الضيفة الطفلة تعود الحظ، ولُحسن الشاي. حفل إقامة يف
أنها ويبدو الشاي، حفل ستقيمان وصديقتها أنها افرتاض عىل بها الخاصة
تعلُّم يف ملساعدتها ابنتها مع املنزل صاحبة الطفلة أم ثَت تَحدَّ إذ حق؛ عىل
وإجراء اآلخرين نظر وجهات وفْهم الذاتي واالنضباط االنفعاالت عن أشياء
الطفلة تقول ثانية، املشهد إىل الضيفة الطفلة تَْدخل وعندما معهم. مفاوضات
الحًقا نستطيع وربما اآلن، الشاي حفل «فْلنُِقْم ودِّي: بأسلوب املنزل صاحبة
موافقتها الضيفة الطفلة تُبدي الذي العرض وهو مًعا!» بالقطار نلعب أن

عليه.

الكتساب االجتماعية املشكالت وحل للتفاوض املبكرة املحاوالت هذه مثل األطفال يحتاج
يساعدون الذين البالغون فاألشخاص حياتهم؛ طوال منها لالستفادة الالزمة املهارات
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أخرى اجتماعية مواقف اجتياز من يتمكنوا لكي يساعدونهم إنما اإلطار هذا يف األطفال
الثالث، الفصل يف ذََكْرنا ومثلما واملدرسة. األطفال رعاية مراكز مثل تعقيًدا أكثر بيئات يف
الصف بيئة إىل دخولهم عند جيدة واجتماعية معرفية بمهارات يتمتعون الذين فاألطفال
مراحل مدار عىل معه اللعب ومشاركة صداقتَه الجميُع يَنُْشد َمن أكثر سيكونون املدريس
اآلن، َلُكم واضحة أصبحت املبكرة االجتماعية املهارات أهمية أن من الرغم وعىل النمو.
األهمية ومن أقرانهم. مع عالقات تكوين يف ة جمَّ صعوبات من األطفال بعض يعاني
بالكآبة االجتماعية عواملهم تتَّسم ممن األطفال هؤالء بالدراسة نتناول أن أيًضا بمكان

العزلة. بسبب

االجتماعية العزلة (3)

االجتماعية العزلة أشكال أحد من أطفالنا تعداد من ٪١٥ من يقرب ما يعاني الحظ، ِلسوء
هؤالء فإن النبذ، عن ناجمة أم اإلهمال عن ناجمة العزلة هذه أكانت وسواء أقرانهم، مع
قدر اكتساب من يتمكنوا لم إذا أخرى سلبية نتائج تكبُّد ملخاطر معرَّضون األطفال
يفتقدون الذين األطفال بني بالسخط الشعور درجة ترتفع االجتماعية. الكفاءة من أكرب
األطفاَل هؤالء يتملك .(٢٠٠٤ (بيريمان األخرى التطور مجاالت يف االجتماعية الكفاءة
ويُبعدون واإلحباط، الغضب مشاعر عليهم تظهر ما وكثريًا أنفسهم، تجاه سلبيٌة مشاعُر
أنني ويالَحظ ذاتيٍّا»، «مفروضة اجتماعية عزلة خالل من األقران مجموعات عن أنفَسهم
التي املرحلة تحديد لصعوبة نظًرا تنصيص؛ عالمتَي بني ذاتيٍّا» «مفروضة عبارة وضعت
وسياق االجتماعي الفشل أو املحتملة السخرية دائرة من أنفسهم األطفال فيها يُخِرج
واملكان الزمان يحددوا أن الباحثني عىل للغاية الصعب من األقران. تجاهل أو رفض
حالة أن ندرك ولكننا الحالة، هذه عىل اجتماعيٍّا املعزول الطفل فيهما أصبح اللذين
الذين األطفال املثال، سبيل عىل األطفال؛ لهؤالء بالنسبة قاسية الحياة تجعل هذه العزلة
يتمتعون الذين أقرانهم من عرضة أكثر يكونوا أن ح يُرجَّ االجتماعية الكفاءة يفتقدون
السيطرة يف وصعوبات املدريس الصف يف صعوبات ملواجهة الكفاءة من النوع بهذا
الكامل للتطور الالزمة املهارات األطفال هؤالء يفتقد قد بل العدوانية، السلوكيات عىل
االجتماعية املهارة يفتقدون الذين األطفال إن الوطيدة. العالقات يف بالغني كأشخاص
واإلحساس للذَّات السلبي التقدير من فيها يعانون مفرغة دوامة نحو لالنزالق معرَّضون

الحياة. مدار عىل النمو وإعاقة واليأس، بالعجز
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تتغري فالسياقات بطبيعتها؛ التغري دائمُة االجتماعية الكفاءَة أن نتذكر أن ينبغي
ردود تتعلق وقد تبادلية، عالقة بأنه االجتماعي التفاعل يتميز بها. األشخاص ويتغري
يفتقد أنه يبدو الذي د املحدَّ الطفل من أكثر أنفسهم باألقران األطفال نحو األقران أفعال
سبيل عىل املعني؛ بالطفل «اختالف» أي إىل االجتماعي اآلخر يستجيب االجتماعية. املهارة
امُلَجاِريَة املالبس ارتداء أو الشخصية بنظافتهم الفقراء األطفال بعض يهتم ال قد املثال،
إعاقٍة من يعانون ممن أو بالجاذبية يتمتعون ال ممن آخرون أطفال يعاني للموضة.
تنشئة يف البالغني األشخاص غالبية ويأمل األقران، مع التفاعل صعوبة من تَزيد ما
بمؤيِّدين ليسوا جميعهم األطفال ولكن وحرص، بعطف رعايتهم بهم املنوطة األطفال
عنهم. مختلفني يَبدون الذين اآلخرين األطفال عىل منفتحني أو البرش، بني املساواة ملبدأ
كبرية بصورة لهم األقران رفض ملخاطر يتعرضون اإلعاقات ذوي األطفال أن املؤكد ومن

.(٢٠٠٤ (بيريمان
يتلقى املتحدة، الواليات ففي اإلعاقة؛ حاالت من متنوعة مجموعة األطفال بني تنترش
من ملعاناتهم نظًرا تعليمية؛ مساعدة الحكومية املدارس يف األطفال من ٪١٠ حوايل
باآلخرين، اهتمامهم إظهار يف ستساعد التي التواصل مهارة األطفال يفتقد وقد إعاقة.
وقد األقران، مع والتفاعل للَّعب الالزمة الحركة تقييد عىل الجسدية اإلعاقة وتنطوي
مراقبتهم تتطلب صحية حاالت لديهم يكون أو الرتكيز صعوبة من األطفال بعض يعاني
الحكومية، املدارس يف إعاقة حاالت من يعانون الذين لألطفال وبالنسبة دائمة. بصفة
تنظِّم التي القوانني تطور ظل ويف خطر. يف لديهم االجتماعية الكفاءة تطور يكون فقد
األشخاص يتوالها أخرى مهمة هناك الحكومية، باملدارس اإلعاقات ذوي األطفال إلحاق
الكفاءة إىل للوصول مساعدتهم وهي أال األطفال؛ هؤالء رفاهية عن املسئولون البالغون
البيئة يف األطفال إدراج يمكن املجال، هذا يف املتخصصني الخرباء وبمساعدة االجتماعية.
اإلعاقات ذوو األطفاُل هؤالء يطوِّر أن يمكن وبهذا لتطورهم، تقييًدا األقل املدرسية
األشخاص بمساعدة األصدقاء من أصغر دائرة وضمن األقران وسط االجتماعية كفاءتَهم

بهم. املحيطني البالغني
مؤرشات َوْفق الطبيعي التطور نطاق داخل الواقعون األطفال يعاني قد ذلك مع
غالبية ألن ونظًرا أقرانهم، مع التعامل يف صعوبات من واملعرفية البدنية القدرة مثل
واالنفعايل واملعريف السلوكي يتعرضالتطور فقد اآلخرين، مع التفاعل يف يرغبون األطفال
حرية يف واآلباء املعلمون يقع وقد االجتماعي، اآلخر ِقبل من االهتمام انعدام مع للخطر

امِلَحن. من النوع هذا يف الطفل مساعدة يف رشوعهم طريقة تحديد إزاء أمرهم من
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التحيلِّ يف أخرى صعوبات من يعانون ممن وغريهم الخجولني لألطفال وبالنسبة
التوصل عدم من الرغم عىل ملساعدتهم. اتباعها يمكن تدخالت ثمة االجتماعية، بالكفاءة
الكفاءة تدخالت الستخدام قويٍّا أساًسا األبحاث من العديُد َقدَّم فقد شاٍف؛ حل إىل بعُد
للمهارات اإليجابي البناء عىل التدخالت هذه وتنطوي ،(٢٠٠٤ (بيريمان االجتماعية
وتمثل االجتماعية. بالكفاءة للتحيل األطفال يحتاجها التي والسلوكية واالنفعالية املعرفية
االجتماعية البيئات يف متوقع هو ما أو والسيناريوهات، بالسياقات الخاصة القواعُد

االجتماعي. التفاعل عملية أركان أحَد املتنوعة،
امُلهَملني األطفال دراسة يف املتخصصة النفس عاملة — بيريمان كارين وتذُكر
لألطفال االجتماعيني الرشكاء مع تُستخدم أن يجب التدخالت هذه أن — واملنبوذين
بني االختالفات أن بحوثها خالل من بيريمان اكتشفت وقد أيًضا. املهملني أو املنبوذين
األطفال املثال، سبيل عىل أقرانهم؛ مع يواجهونها التي الصعوبات بسبب تنشأ األطفال
لتطوير مجموعاٍت سيحتاجون فوضويني أو معاندين باعتبارهم إليهم يُنظر الذين
وتشري املفرط. بالخجل يتَّسمون الذين األطفال يحتاجها التي تلك عن تختلف املهارات
العملية هذه تجري أن يجب جديدة، مهارات األطفال تعليم عند أنه إىل أيًضا بيريمان
مع ستُمارس سلوكية مهارات كمجموعة النهاية يف يجيدوها أن عىل منفصل بشكل
التي التدخل حاالت إحدى اآلن ِلنتناَوِل والثقة. للمهارة األطفال اكتساب مع األقران

.(٢٠٠٤ بيريمان (انظر وزمالؤها بيريمان ابتكرتها
ممارسات تعليمهم يف البحثية ومجموعتها بيريمان بدأْت املعاندين، لألطفال بالنسبة
التي التفاوض ممارسة تعليمهم ثم إزاءها»، وشعورك املشكلة د و«حدِّ ْل» وتأمَّ ْف «توقَّ
وممارسة الثالث الخطوات هذه دمج كيفية أيًضا األطفال يتعلم اتفاق». «عقد عليها أُطلق
شأن شأنه — منها وكثريٌ التدخالت، هذه مثل ابتكار جرى وقد أقرانهم، مع املهارات
تدعم موثَّقة بيانات إىل يستند — لبيريمان البحثي الفريق ابتكرها التي التدخالت
لألطفال. التدخل من النوع هذا مثل توفر مدى جيًدا نعرف ال فإننا ذلك ورغم تطبيقه،
األطفال، لدى االجتماعية املهارات ر تطوُّ أهمية حول املعلومات من للمزيد إدراكنا ظل ويف
مراكز غرار عىل بيئاٍت يف البالغني األفراد إن التدخالت. هذه مثل استخدام سنرجح ربما
فرص توفري يمكنهم املنازل، عن فضًال الرسمية، التعليم وبيئات والروضة األطفال رعاية
وكذلك فعالية، أكثر دراسية تجربة توفري أمل عىل لألطفال االجتماعية املهارات لتطوير
بوسعهم أقرانهم مع جيًدا التوافق من يتمكنون الذين فاألطفال فعالية؛ أكثر أفراد بناء
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مستًوى بصفتها األصدقاء مجموعات إىل ِلننظْر حياتهم. مدار عىل تمتد صداقات تكوين
تتغري ربما جيًدا، اكتسابها الصغار األطفال عىل يتعني التي االجتماعية للمهارات آخر
الِقيَم هي والثقة لألصدقاء والوالء الطيبة باملعاملة االلتزام ولكن األصدقاء، مجموعات

املحتملة. الجديدة األصدقاء مجموعة إىل معنا وتنتقل نكتسبها التي

الصداقة (4)

لهم تتيح معينة مهارات إىل بحاجة املدرسة قبل ما مرحلِة يف األطفال أن ندرك نحن
ذلك، ورغم األخرى، التطور عمليات يف تسهم املهارات هذه وأن أقرانهم، مع التوافق
الدراسة سنوات أثناء أقرانهم مع عالقات تكوين يف مهاراِتهم األطفاُل ر يُطوِّ أن يجب
يمثلوا أن يمكن األقران أن األطفال يدرك االبتدائية، باملدرسة التحاقهم عند االبتدائية.
بقرين الطفل يحظى فأن اليوم، مدار عىل يساعدونهم إذ الدعم؛ وكذلك للمتعة مصدًرا
بالنسبة ثمني يشء هو الغداء وجبة لتناُول معه يجلس أو األنشطة ممارسة يشاركه
تبادلية الصداقة عالقات ألن ونظًرا األوىل. االبتدائية الدراسة سنوات يف حتى لألطفال،
يف األطفال مساعدة البالغون األفراد ويستطيع أيًضا، ألنفسنا نمنحها هبة فهي بطبعها،

اكتسابها.
الذين ع الرضَّ األطفال إن حتى واآلباء، األشقاء املنزل، أفراد مع الصداقة بوادر تبدأ
ردود عنهم وتَصدر األشقاء غياب مالحظة يستطيعون شهًرا عرش اثني يتجاوزوا لم
يَستمد شهًرا، والعرشين واألربعة شهًرا عرش االثني عمر بني وما لذلك، انفعالية أفعال
الطفل بني األمر يتطور وقد سنٍّا، األكرب أشقائهم من السعادة من هائًال قدًرا األطفال
وعىل محلها. يحل أن األرسة يف فرد ألي يمكن ال وثيقة عالقة إىل األكرب والشقيق الصغري
يُعتقد سلبية، وأخرى إيجابية سمات لها األشقاء بني العالقات أن نعرف أننا من الرغم
من مع األطفال بها سيتفاعل التي الطريقة تعكس األشقاء بني املبكرة األوارص هذه أن
أشقائهم، مع راحة أو مرح صورة يف بالسعادة األطفال يشعر وعندما املنزل. خارج هم
(انظر أخرى صداقة عالقات إنشاء يف سيساعدهم للعالقات آخر نموذج لديهم سيكون

.(٢٠٠٤ َدن
األطفال يستطيع وأشقائهم، الصغار باألطفال املتعلقة البحثية البيانات غرار وعىل
الطفل شعور إىل يؤدي قد الذي الحد إىل غرباء أشخاص مع عالقات إنشاء أيًضا ع الرضَّ

املثال: هذا انظر الصديق. غياب حالة يف كليهما أو الغضب أو بالتبلد
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كالٍّ أن لدرجة بشدة ترتبطان نفسها، بالحضانة الرابعة سن يف طفلتان تلتحق
واللعب الضحك تتشاركان أنهما كما األغاني. وكذلك األخرى، كالَم تكمل منهما
من «ِلنتدحرْج لألخرى: إحداهما تقول أيًضا. املشاكسة والسلوكيات التظاهري
وبحلول بأس!» «ال األخرى: الطفلة فرتد سيحدث!» ما ونََر األرجوحة أسفل
األخرى عىل منهما كلٌّ تؤثران بأنهما الطفلتان تشتهر األطفال رياض مرحلة
درايس صف يف منهما كلٍّ وضع سيجري أنه يِْهما أُمَّ إبالغ ويتم سلبية، بصورة
الوضع لهذا كلتاهما وتستجيب الطفلتني، بني الفصل يجري وبالفعل منفصل،
وال التبلُّد من حالة يف الطفلتان تَظهر الكبار. من لكثري ع متوقَّ غري نحو عىل
تلتقي حيث الدرايس الفصل خارج اللعب وقت يف إال السعادة عليهما تبدو
تََردِّي عن فضًال يرتاجع الفصل يف انتباههما أن ويُالَحظ األخرى، إحداهما
تتشاور الدرايس، العام من أسبوعني مرور بعد لنشاطهما. العام املستوى
التكيف صعوبِة من تعانيان الطفلتني كلتا إن إذ ذلك؛ بشأن الطفلتني ا أُمَّ
من الرغم عىل وذلك الحميمة، صديقتها غياب يف نفِسها الدرايس اليوم مع
تتوجه األسبوع. نهاية عطالت ويف الدرايس اليوم بعد شملهما للمِّ نْيِ األُمَّ جهود
املدرسة إىل نفسية، طبيبة واألخرى أطفال طبيبة إحداهما تعمل اللتان اِن، األُمَّ
طبيبة تصيح الفتاتان. بها تمرُّ التي امِلحنَة الحسم من كبرٍي بقدٍر وتناقشان
مسئولو ويوافقها نفسية.» رضورة يمثل أصبح مًعا وضعهما «إن األطفال:
إىل البهجة تعود واحد. فصل يف مًعا الصديقتني ويضعون الرأي املدرسة
طاقاتهما يحفز األخرى من مقربٍة عىل منهما كلٍّ فوجود أخرى؛ مرة الطفلتني

العاطفية. بالسكينة شعورهما عن فضًال املعريف، َرهما وتطوُّ

هذه تؤدي وقد مبكِّرة، سن يف للغاية هادفة صداقة عالقات إنشاء األطفال يستطيع
والسلوكي. املعريف والتطور الذَّات نحو اإليجابية املشاعر إعاقة أو تعزيز إىل العالقات
الجوهرية املقومات أحد الصداقات تكوين يُعد األقران، دراسات أوردتْه ما غرار وعىل
الطفل بني العالقات توفره الذي األساس أن كما جيدة، نفسية بصحة املقرتنة للتنشئة
الصحيح الطريق بداية عىل األطفال يضع األقران وبني واألخوات اإلخوة وبني والوالدين

املنزل. نطاق خارج هادفة عالقات إلنشاء سعيهم يف
ويجب متبادل، ارتباط ذات بأنها املجال هذا يف تُجرى التي األبحاث طبيعة تتميز
متغريات أحد اختالف حالة يف أنه إىل تشري البحثية النتائج هذه مثل أن هنا نتذكر أن
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للطفلة دراستنا يف هذا يعنيه الذي فما تقريبًا، نفسه باملعدل اآلخر املتغري يختلف البحث
فيما املرتتبة والنتائج بها الخاصة الصداقة وعالقات االجتماعي املستوى عىل املاهرة
والجنس، الجغرايف، واملوقع األرسية، السياقات حسب الصداقة عالقات تتفاوت بعد؟
مباًرشا سببيٍّا مساًرا نحدد أن نستطيع ال فإننا ثَمَّ ومن ذلك؛ إىل وما العرقية واألصول
فإن ذلك، ورغم الالحقة، السليمة العالقات إىل ويؤدي املبكرة اإليجابية العالقات من يبدأ
أغلب يف أيًضا يتمتعون قوية إيجابية صداقٍة عالقاُت لديهم ممن األطفال أن نعرفه ما
بالفعل ينطبق فهل واألقران، واألخوات واإلخوة الوالدين مع إيجابية بعالقات األحوال
الواحدة األرسة من األطفال بعض يُظهر كال، األحوال؟ جميع يف العالقات بني الرابط هذا
يعاني قد فيما لهم، يروقون الذين اآلخرين األشخاص مع فائقًة اجتماعيًة مهاراٍت
من واألشقاء الوالدين مع العالقات نفس اختربوا ممن نفسها األرسة من آخرون أطفال
بالعالقات الخاصة التعقيدات تسهم أن املرجح ومن أقرانهم. مع التعامل يف صعوبات

املختلفة. النتائج هذه إفراز يف طفل لكل املبكرة املزاجية والحالة األرسية
بني الصداقة «عالقات كتابها يف َدن جودي ذكرت مثلما النفس، علماء بعض يذكر
عالقات فيها تتطور التي املسارات فحص عملية بداية يف نزال ال أننا ،«(٢٠٠٤) األطفال
فيما بسيًطا جانبًا تمثل واحد منزل يف ينشئون الذين األشقاء بني واالختالفات الصداقة.
توضيًحا أيًضا َدن وتقدم البرشية. العالقات عليها تنطوي التي التعقيدات بفهم يتعلق
املنوطة األطفال مساعدة مسئولية يتحملون َمن أو املجال هذا بدراسة للمهتمني بارًعا

االجتماعية. الكفاءة لتطوير رعايتهم بهم
تمثِّل بحيث الصداقة عالقات مسئولية وحدهم الكبار يتحمل أن بالرضورة ليس
يمكن بالذنب. تُشِعرهم مشكلًة الصداقة ُر تطوُّ أو األقران مع البسيطة الصعوباُت لهم
يؤدي قد بينما لألطفال، الصداقة عالقات تطور إعاقة إىل العوامل من العديد يؤدي أن
القلق يساورهم الذين األشخاص ولكن العوامل، هذه من الكثري إصالح إىل الكبار تشجيع
لهم ينبغي أقرانهم، مع خطرية صعوبة من يبدو ما عىل يعانون الذين األطفال تجاه
للمعلومات، محبذًا مصدًرا لآلباء املعلمون يمثل أن يمكن املختصني. مساعدة عن البحث
يساِعد أن يمكن كما األحوال، أغلب يف املساعدَة املرشفون أو اآلباء يقدم أن ويمكن
التي األرسة دعم مراكز أو األطفال رعاية مؤسسات يف يعملون الذين — املتخصصون
األَُرس جميُع تمتلك ال القلقني. اآلباء — املجتمعات بعض يف متعددة بأشكال تتواجد
السابق املثال يف النفسية الطبيبة أو األطفال طبيبة به تميزت الذي الَحْزم أو الوسائَل
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من مجموعة تالِحظ وقد األطفال، روضة يف بينهما الفصل جرى اللتني بالفتاتني الخاص
التعاون ينجح ما كثريًا معها. التعامل كيفية تعرف وال بسيطة صعوبات وجود األَُرس
التعامل يف بسيطة صعوبات من يعانون الذين األطفال مساعدة يف البالغني األفراد بني
مظاهر تؤدي وقد االجتماعي، اآلخر مع إيجابية أكثر طريق عىل ووضعهم أقرانهم مع
األمر يتطور ال بحيث البسيطة الصعوبات هذه من واحدٍة من التخفيف إىل هذه التعاون

خطري. اجتماعي عجز إىل

لألطفال الصداقة عالقات إقامة تيسري يف الكبار دور (5)

االجتماعية الكفاءة يف إيجابيٍّا تأثريًا األطفال حياة يف األهمية ذوو البالغون يؤثر أن يمكن
األطفال يعلِّمون السواء حد عىل واآلباء فاملعلمون أقرانهم؛ مع وتفاعالتهم لألطفال
عدوانية، دون بالحزم التحيل وسبل األقران، ضغط مقاومة وسبل التفاوض، ممارسة
األطفال بني اإليجابية العالقات عىل للغاية املهمة املهارات هذه تطور ويعتمد ذلك، إىل وما
بل الصداقة، عالقة تطور تعزيز يف أيًضا األشخاص هؤالء يساعد البالغني. واألشخاص
عالوًة األطفال. إىل الصداقة عالقات أهمية حول الرسائل من متنوعة مجموعة ويبثُّون
باألطفال الخاصة العالقات مراقبة يتولَّون الذين البالغون، األشخاص يقدِّم ذلك، عىل
املقرتحات بعض اآلن ِلنتناَوِل الصدد. هذا يف األطفال تساعد التي آراءهم وانتقاءها،

اآلراء: وتقديم والفرز باملراقبة املتعلقة

الطفلة. أصدقاء معرفة (١)
األصدقاء. آباء معرفة (٢)

ليًال. أو نهاًرا وقت أي يف األطفال مكان معرفة (٣)
األنشطة. ممارسة يف األطفال مساعدة (٤)

األنشطة. مراقبة (٥)
الصداقة. عالقات فرز (٦)
لألطفال. اآلراء تقديم (٧)

فاألطفال بسيطة؛ تبدو التي القليلة املقرتحات هذه تطبيق أحيانًا لنا يتيرس ال قد
مختلف يف صداقة عالقات لتكوين الفرص من بالعديد األحيان من كثري يف يحظون
يجب ذلك، ورغم ذلك). إىل وما الرياضية والفرق الدينية واملؤسسات (كاملدرسة البيئات
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الذي الحد إىل األطفال أصدقاء يعرفوا أن األطفال عن املسئولني البالغني األشخاص عىل
للحصول جيدة طريقة ثمة عام. بشكل كفاءتهم ومستوى سلوكياتهم إدراك من يمكِّنهم
يكون أن املرجح فمن األصدقاء، آباء معرفة الثاني: املقرتح عىل تعتمد املعلومات هذه عىل
سعداءَ أطفاٍل بتنشئة مهتمني وآباءَهم؛ أبنائهم أصدقاءَ يعرفوا أن يف الراغبون اآلباءُ

وأَْكفاءٍ.
وبالفعل، أبناؤهم. فيه يتواجد الذي املكان يعرفون الذين باآلباء الثالث املقرتح يتعلق
مسألٌة وحدهم، كانوا أو بالغني أفراد بصحبة كانوا سواء األطفال، تواجد أماكن معرفَة إن
الصحة عن فضًال والصحة، السالمة اعتبارات تقتيض مستمرة. مراقبة تتطلب مهمٌة
األشخاص بتسهيل الرابع املقرتح يتعلق األمر. بهذا البالغني قياَم لألطفال، النفسية
البيئات يف أو املنزل يف سواء باألطفال، الخاصة بالصداقة املرتبطة لألنشطة البالغني
الطريق تمهيد يف البالغني األشخاص جانب من السلوك هذا ويساعد نطاًقا، األوسع
للعمل املضطرين لآلباء وبالنسبة وصايتهم. تحت لألطفال قوية صداقة عالقات لتكوين
ه توجَّ ال التي — الدعوات فإن األطفال، من العديد مراقبة أو وظيفة من أكثر يف
أن يمكن األصدقاء أحد منزل يف املدرسة بعد للَّعب — جيًدا مخططة ولكنها كثريًا
األشخاُص يراِقب أن يجب األطفال، مع الحال هي ومثلما باملثل. لألطفال مشوقة تكون
املرتبطة االلتزامات يف التبادلية مبدأ تحقيق يحاولوا وأن الخاصة، سلوكياِتهم البالغون
الدعواِت اآلباءُ ه يوجِّ أن ينبغي بسيطة، بعبارة وأصدقائهم؛ باألطفال الخاصة باألنشطة
مبدأ أن من الرغم وعىل يتلقونها. مثلما اآلخرين مع يتفاعلوا كي األطفال ألصدقاء
وْلنتناَوِل إليه، االنتباه بمكان األهمية فمن التطبيق، سهل دائًما ليس هذا التبادلية
باألبناء الخاصة الصداقات دعم بهدف املسئولية هذه اآلباء تويلِّ كيفية عن مثالني اآلن

التبادلية. واملعاملة

اسِتضافة سنوات ثمانَي العمر من تبلغ لفتاة املتوسطة الطبقة من أبوان اعتاد
العامة املمتعة واألنشطة والسباحة الصيد أنشطة ملمارسة املقرَّبة صديقتها
املقربة الصديقة هذه والَدي أن يدركان وهما الخليج، عىل الواقع منزلهما يف
يف نجحا الكادحني، األفراد من وأنهما املنخفضة، الدخول ذِوي من البنتهما
الصطحاب املقرَّبة الصديقة هذه والد حرض ما، يوٍم ويف رائعة. طفلة تربية
لألنشطة تقديره مدى عن البنته املستضيَفنْي الطفلة والَدي وأبلغ طفلته
بكربياء هذا الصادق امتنانه عن األب عربَّ لطفلته، يوفراِنها التي الرائعة
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يف إلينا تنضم أن البنتكما يمكن «هل قائًال: دعوة بتوجيه قام ثم شديدة
تجتمع ثم الكنيسة إىل بالذهاب يومنا نبدأ القادم؟ األحد يوم األَُرسي اجتماعنا
متعة من لها ويا مًعا.» اليوم بقية ونقيض طيٍب، طعاٍم لتناول كلها األرسة
يوفره أن يمكن ما الطفلتان وأدركت الدعوة الطفلة والدا َقِبل الطفلتني! لكلتا
األرستان قدمت ذلك، عىل عالوة مختلفة. بطرق ألطفالهم العطوفون اآلباء

التبادلية. ملبدأ متكامًال نموذًجا

التايل: واملثال بالحب املفعم السابق املثال بني قارن

نهاية ويف السادس، الصف يف فتاتني بني املدرسة يف رسيعة صداقة نشأْت
مصطِحبًة السيارة نحو كولني، وهي الفتاتني، إحدى أرسعت الدرايس، األسبوع
معي؟» الليلة لقضاء سارة اصطحاب يمكنني «هل ألمها: قائلًة صديقتها
من للتأكد سارة والدة مع التحدث عليهما أن الفتاتني وأخربت األم وافقت
سارة، والدة مع التواصل يتسنَّ لم ولكن الفتاتان، له خططت ما عىل موافقتها
كولني والدة وكانت ذلك، يف بأس ال بأنه ها وأمَّ كولني سارة طمأنْت ذلك مع
يمكن الذي املكان وتَْعرف قلبها يَْطمنئ بحيث سارة؛ بوالدة تتعرف أن تأمل
إىل الفتاتني كولني والدُة اصطحبت ستكون. من ومع ابنتها إليه تذهب أن
أنها كولني والدة أدركْت سارة، والدة إىل للوصول سعيها يف واستمرت منزلها
إذن أْخذ دون منزلها إىل سارة لقدوم بسماحها ً خطأ ارتكبت قد تكون ربما
وعىل الطفلة، أم إىل للوصول محاوالتها واصلت ولكنها والدتها، من مسبق
هاتفية مكاملة أي عىل سارة والدة تردَّ لم الخلوية، الهواتف توفر من الرغم
حدث، فيما مشكلة ترى ال سارة والدة أن بدا وحينئٍذ مساءً، الثامنة حتى
بل الدعوة، ترفض كولني منزل لزيارة دعوة سارة والدة تتلقى عندما وحتى
اليوم من وقت أي يف منزلها إىل سارة ابنتها توصيل أن كولني والدة تخرب إنها

سيالئمها. التايل

يهتمون األول املثال يف اآلباء أن فسنالحظ الصداقة، مشهَدي بني الفروق تأملنا ما إذا
لوالدة الطيبة النوايا ولكن الطرق، اختالف رغم إسعادهم، إىل ويسعون أطفالهم، بأمر
صداقة عالقة يف ابنتها دخول حيث من جيدة؛ نتائج عن تُْسِفر لم الثاني املثال يف كولني
مساعدة كيفية أو من، مع أو به، تتواجد الذي املكان بمعرفة والدتها تهتم ال طفلة مع
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عاتقها عىل تحمل سارة والدة أن كثريًا املحتمل من صداقتهما. تطوير يف الطفلتني
ولكنَّ ابنتها، كفاءة مستوى ارتفاع تدرك وأنها تجاهلها، يمكن ال عديدة مسئوليات
بتوصيل املقتضبة التوصيات بخالف معلومات منه تستمد حديث أي يف املشاركَة رْفَضها
التي التالية املرة يف مليٍّا التفكري إىل كولني والدة يدفع أن يجب التايل؛ اليوم يف ابنتها

املنزلني. من أيٍّ يف سارة مع التعامل يف كولني فيها سرتغب
الناشئة الصداقات مراقبة يف ترشع كي كولني لوالدة جيدًة تذكرًة حدث ما ويمثل
طفلتها إىل األم تتحدث أن يمكن أعاله). املذكوران والسادس الخامس (املقرتحان وفرزها
معرفة عىل تحرص ال سارة والدة ألن بالقلق أشعر «إنني غرار: عىل رقيقة بعبارات
حالة يف عليِك يرشف بالغ فرد هناك يكون ال قد ثَمَّ من تكون؛ من مع أو ابنتها مكان
ملنزلها.» ه التوجُّ تعتزمي أن قبل سارة والدة مع أتحدث دعيني بمنزلها. معها وجودِك
تقول أن يمكن ثانية، منزلها يف سارة استضافة يف ترغب كولني كانت إذا العكس، وعىل
شعرُت فقد دعوة؛ لها توجهي أن قبل سارة والدة مع أتحدث «دعيني والدتها: لها
مكاملاتنا.» عىل أمها ترد أن قبل طويل لوقت منزلنا يف سارة لوجود الشديد باالنزعاج
االنشغال دائمو أو بأمرهم يُبالون ال آباء لديهم ممن األطفاُل يستطيع ال ولألسف،
عليهم يبدو فربما إقناعهم يف نجحوا وإذا اآلخرين، اآلباء مع أنشطة يف باملشاركة إقناَعهم
ال اآلباء غالبية أن من الرغم عىل أنه ونكرر أطفالهم. برفاهية االهتمام عدم أو االستياء
داموا ما باألطفال، االهتمام نَْقص خطورة إىل االنتباه عليهم عمًدا، أوالدهم يتجاهلون

الصداقة. عالقات ذلك يف بما العام، األطفال بتطور بالفعل مهتمني
َفْرَض ولكنَّ األطفال، بني يحدث تفاعل كل فرز أو مراقبة أقرتح أنني ذلك يعني ال
مراقبُة تكون أن يمكن إذ السليم؛ تطورهم يف األطفال سيساعد والفرز املراقبة من َقْدٍر
بناءً وذلك النطاق، واسعة أو ضيقة حدود يف وفرزها باألطفال الخاصة الصداقة عالقات
واملعلمون اآلباء يتوىل عندما ذلك، ورغم األطفال. لدى التطور ومستوى السياقات عىل
التعامل يف األطفال مساعدة يمكنهم تنتهي، والتي تنشأ التي الصداقة عالقات مراقبَة
املرحلة األطفال يتجاوز فعندما دائًما، الحال هي وكما د. املعقَّ االجتماعي العالم مع
املراقبة، من النوع هذا ملثل إخضاعهم يصعب واستقالليتهم، تحركاتهم وتزيد االبتدائية
يف يرتددوا أال عليهم البالغون، يوفره أن يمكن الذي الفرز أو املراقبة حجم كان وأيٍّا
تطبيق ينبغي كذلك لألطفال، االجتماعي العالم ملتابعة السبعَة املقرتحاِت َطبِِّق تطبيقه.
املقرتحات من مقرتح كل مع جنب إىل جنبًا لألطفال الرأي بتقديم الخاص السابع املقرتح
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أصدقائهم، بمعرفة اهتمامهم عىل أبنائهم إْطالع لهم ينبغي اآلباء أن بمعنى األخرى؛
مساعدة يف يرغبون وأنهم يتبعونها، التي والسلوكيات بها يؤمنون التي الِقيَم معرفة مثل
األطفاَل التعليقاِت هذه مثُل تُزوِّد اإليجابية. عالقاتهم ودْعم بأصدقائهم االلتقاء يف األبناء
اآلخرين. األطفال رفاهية عن فضًال برفاهيتهم، الكبار اهتمام مدى حول مهمٍة بمعلوماٍت
هذه مثَل بشدٍة العمرية الفئة هذه يف األطفال من العديُد سيستنكر املراهقة، مرحلة أثناء
سخيًفا. شيئًا أو َقْدرهم من حطٍّا وسيعتربونها شئونهم، يف ًال تدخُّ تمثِّل التي املراقبة
جديدة. بأبعاد ولكن نفسها القضايا تكون ربما أو عديدة، جديدة مشكالت للمراهقني

املراهقني بني الصداقة عالقات (6)

من أكرب بقدر التمتع يف منهم الكثريون ويرغب الدائبة، بالحركة املراهقون يتسم
إىل األطفال وبوصول السابقة. السنوات يف يحدث كان بما مقارنة اآلباء عن االستقاللية
وقت حتى املنزل خارج ويبَقْوا مبكِّرين للمدرسة يتوجهوا أن ح يُرجَّ املراهقة، مرحلة
أصدقاء مع عالقة إقامة عىل عالوًة الفنية، أو الرياضية األنشطة يف ويشرتكوا متأخر
يف أصدقائهم مع أوقاتهم املراهقون يقيض ما وعادًة أسبوع. كل جديدة أماكن يف جدد
سن إىل وبوصولهم بالغني، أشخاص مع السيارات واستقالل الدراجات وقيادة امليش
لطول ونظًرا الواليات. معظم يف وحدهم السيارات قيادة لهم ل يُخوَّ عرشة، السادسة
جميع معرفة اآلباء عىل يتعذر فقد املنزل، خارج املراهقة الطفلة تُمضيه الذي الوقت
بتتبُّع الخاصة السبعة املقرتحات تزال فال املراهقني، عن املسئولون الكبار أما رفاقها،
األرسة، يف بها املعمول االستقاللية ِقيَم عىل وبناءً ذلك، ورغم سارية. الصداقة عالقات
الخاصة املقرتحات تطبيق عىل التأثري شأنها من متفاوتة استقاللية بدرجات يُسمح فقد
ممن املراهقني ألبنائها مثًال األَُرس بعُض تَسمح فقد الصداقة؛ عالقات يف األبناء بمساعدة
من إرشاف دون إليه ه التوجُّ يريدون مكان أي إىل بالسفر القيادة رخصة عىل حصلوا
املراهق يصطحبهم الذين األصدقاء مجموعة أو الزميل معرفة ودون البالغني، األشخاص
القيادة رخصة عىل الحاصلني املراهقني ألبنائها أخرى أَُرس تسمح ال بينما مغامرته، يف

الدقة. وجه عىل ورفقائهم بوجهتهم اآلباء معرفة دون وحدهم بالسيارة بالسفر
الوضع مع واألبناء، اآلباء عليه يتفق املعايري من مزيج أي تطبيق يجوز وبالطبع
تكون أن غرار عىل بعيد حدٍّ إىل املعايري سيتجاوزون املراهقني أن حقيقة االعتبار يف
من أساس لها ليس ربما معهم يتعاملون الذين األصدقاء عن يذكرونها التي املعلومات
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خمسة (كاصطحاب الكاملة الحقائق أو الحقيقة املراهقون يَذكر ال قد كما الصحة،
اإلمكان قدر باألمور اطِّالع عىل نبقى أن بمكاٍن األهمية ومن صديقني). من بدًال أصدقاء
للمراهق أعاله الوارد األول املثال إن القول يمكنني وبالطبع األرسة. ِقيَم يمس ال بما
مستويات إدراك ولكن جسيم، خطأ اآلباء رقابة أو إرشاف غياب يف سيارة يقود الذي
إىل وما ملخاطر، تُعرِّضهم بترصفات للقيام ميلهم ومدى األبناء إليها وصل التي النضج
يف ألبنائهم سيمنحونها التي االستقاللية حجم تقرير يف البالغني األشخاص يساعد ذلك،
الصداقة عالقات بمراقبة الخاصة السبعة املقرتحات تطبيق أن عن فضًال معينة، سن
ستساعد كما األبناء، تطور مراحل مدار عىل البالغني األشخاص سيساعد باألبناء الخاصة
مسار يف البقاء عىل األطفاَل البالغون األفراد يتبعها التي هذه والفرز املراقبة إجراءاُت
الخاصة الحدوَد األَُرس بها تُقرِّر التي الطريقة تتفاوت أن يمكن الجيدة. النفسية الصحة
تُطبِّقها. التي والِقيَم األرسة خلفيات عىل بناءً وذلك كثريًا، املراهقني األبناء باستقاللية

األقران وتأثري االستقاللية (7)

البيضاء الوسطى الطبقة أوساط بني املتحدة الواليات يف سائد للغاية قوي ُعرف هناك
من كبريًا قدًرا ويتحملون األبوية القيود من التخلص يف يبدءُون األبناء أن إىل يشري
املقرتنة السن أن ورغم املتأخرة، املراهقة مرحلة إىل وصولهم لدى أنفسهم مسئولية
االستقاللية ر وتأخُّ الجامعي بالتعليم األبناء التحاق ظل يف تزداد أََخذت املسئولية ل بتحمُّ
استقاللية ع توقُّ أن يف تتمثل املشكلة تزال فال األخرية، الثالثة العقود يف االقتصادية
االعتقاد يف التوقع هذا قوة تتجىل ا. جدٍّ قوي اليومية القرارات صنع عملية يف املراهقني

املراهقة. مرحلة يف األقران تأثري بمدى الخاص
«األرشار» األطفال بأنهم سلبي بشكل الشائعة اإلعالم وسائل يف عادة األقراُن ر يُصوَّ
املقنعة أساليبهم مقاومة ينبغي وأنه اآلخرين، األطفال عىل سيطرتهم يَفرضون الذين
املبكرة املراهقة سنوات أثناء األقران تأثري يتسم يومية. بصفة «الطيبني» األطفال إلفساد
دراسات أجَرْوا الذين الباحثني ولكنَّ سلبيٍّا، يكون منه وبعٌض للغاية، قوي بأنه واملتأخرة
قوته، يف األقران تأثري مع يتساوى اآلباء تأثري أن وجدوا اآلباء وتأثري األقران تأثري حول
تعلموها التي نفسها املبادئ يطبقون الذين األصدقاء يختارون الواقع يف املراهقني إن بل
بعيد حد إىل باإليجابية واألصدقاء األقران تأثري يتسم أن يمكن ذلك، عىل عالوة آبائهم. من
عن املراهقني عن املسئولون الكبار يتخىل أال ينبغي ذلك ورغم ،(٢٠٠٧ سانرتوك (انظر
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وتتفاوت املبكرة. الطفولة مراحل يف األمر كان مثلما باألقران يتعلق فيما املؤثر دورهم
لألبناء أكرب استقاللية هامش وَمنْح الرقابة حدة تخفيَف أرسة كلُّ بها تُقرِّر التي الكيفية

أقرانهم. مع
بالنسبة الصداقة عالقات أهمية عىل يتفقون البالغني األشخاص من العديد أن رغم
البيضاء األَُرس لدى األمر هو مثلما الصداقة بقيمة األَُرس أو الثقافات كافة تهتم ال ألبنائهم،
األرسة عن باالستقاللية املتعلقة فاملفاهيم املتحدة؛ الواليات يف املتوسطة الدخول ذوي من
االستقاللية َمنْح درجات وتتفاوت عموًما. بالدعم تحظى ال األقران مع والتقارب
مستوى عىل لألَُرس العرقية الخلفيات وَحَسب العالم حول الثقافات مختلف يف للمراهقني
للسلطة االنصياع يكون الثقافات بعض يف .(٢٠٠٧ سانرتوك (انظر املتحدة الواليات
البالغني األشخاص اختيار مثل السلوكيات بعض يف يتجسد أن ويمكن متأصًال، األبوية
من األمريكيون املراهقون يتسم املتحدة، الواليات يف املراهقني. لألبناء الزوجَة أو الزوَج
األمريكيني املراهقني تفوق بصورة األبوية السلطة بطاعة عادًة اآلسيوية األصول ذوي
من األمريكيون اآلباء يمنحها التي االستقاللية درجة وترتبط األوروبية. األصول ذوي من
األرسة دعم إىل سيؤدي االستقاللية هذه َمنُْح كان إذا بما ألبنائهم اآلسيوية األصول ذوي
اآلسيوية األصول ذوي من األمريكيني اآلباء بعض يسعد املثال، سبيل عىل الجماعة؛ أو
أن يمكنها الصداقات هذه مثل إن إذ الدراسية؛ املجموعات تضم التي الصداقة بعالقات
تشجع وباملثل لألرسة، الفخر يجلب مما املدرسية البيئة يف املراهقني نجاح يف تساعد

الجماعية. الِقيَم الالتينية األصول ذات األمريكية األَُرس
الكبار توقري ِقيَم بينها تَُسود الالتينية، األصول ذات األمريكية لألَُرس بالنسبة
يف حيويٍّا دوًرا تلعب فاألرسة ١٩٩٤)؛ (تريانديس للغاية كبرية بدرجة القويم والسلوك
العالقات. كافة يف القويم السلوك الجميع يتوخى أن املنتظر ومن السلوكيات، تشكيل
الالتينية األصول ذات األمريكية األَُرس بعض تأثُّر إىل تشري التي األدلة بعض وهناك
األمر اعتناقها؛ أو املتحدة الواليات يف البيضاء الوسطى للطبقة الغربية بالتقاليد ثقافيٍّا
األَُرس من الكثري يف ذلك، ورغم األَُرس. هذه لدى الِقيَم هذه أهمية تراجع إىل يؤدي الذي
أنها كما بقوة األرسة، أهمية عىل التأكيد أو الجماعية، القيمة هذه ترتسخ هذه الالتينية
األصول ذات األمريكية األَُرس ترحيب من الرغم عىل أبنائهم. توجيه يف اآلباء تساعد
يجب ال هذه الصداقة عالقات أن منها الكثري يَعتقد لألصدقاء، أبنائها باكتساب الالتينية
تطبِّقها التي القواعد تختلف ما وعادًة األَُرسية، واملسئوليات العالقات من تنتقص أن
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الوسطى الطبقة أَُرس بها تؤمن التي الفردية الِقيَم عن االستقاللية بخصوص األَُرس هذه
املتحدة. الواليات يف البيضاء

التي األَُرس أن بحقيقة يتعلق وهو األذهان، يف وضعه األهمية من توضيح ثمة
الفئة تلك يف لألَُرس االعتيادي النمط عن تختلف أن يمكن عرقية أصول أي إىل تنتمي
عامل بسبب األَُرس من مجموعة بني التنوع افتقاد أو التطابق ع توقُّ إن إذ العرقية؛
َوْصمها أو األَُرس هذه تصنيف إىل يؤدي إنما بينها، املشرتك العرقي كاألصل واحد،
األصول «ذوو مصطلح يشري املثال، سبيل عىل البرش؛ جميع َفْهم يعزِّز ال نحو عىل
ووسط واملكسيك الكاريبي منطقة إىل أصولهم تعود الذين األشخاص إىل الالتينية»
واالختالف التنوع من هائًال قدًرا هناك ولكنَّ اإلسبانية، يتحدثون الذين أمريكا، وجنوب
من كاٍف قدٍر وجود عدم من الرغم وعىل املشرتكة. األصول رغم وذلك الشعوب، هذه بني
الصداقة، عالقات حول الالتينية األصول ذات األَُرس نظر وجهات تعكس التي البحوث
واملكتسبات االقتصادية االجتماعية والحالة األصيل واملوطن التاريخية االختالفات فإن
أرسة كل تُوليها التي باألهمية األرجح عىل جميعها ترتبط املتحدة الواليات يف الثقافية

للصداقة.

االجتماعية الكفاءة مسار (8)

بالصحة األطفال تمتع إىل تؤدي التي املسارات أحد لألطفال االجتماعية الكفاءة تمثل
معه جيًدا والتفاعل االجتماعي اآلَخر عن البحث يف قدراتهم أن كما الجيدة، النفسية
عىل التدرُّب إن بالغني. كأشخاص الحًقا ونجاحهم العام تطورهم عىل مؤرشات تُعد
النمو مراحل مدار عىل األطفال يساعد األصدقاء بني العالقات يف وااللتزام الوالء ِقيَم
تعتمد والشباب. املراهقة مرحلة يف ستظهر التي الرشاكة بعالقات يتعلق فيما والنضوج
تفاعالتهم ذلك يف بما عامة، بصفة عالقاتهم عىل بعيٍد حدٍّ إىل لألطفال النفسية الصحة
عن معلومات لألطفال يعكسون واألصدقاء فاألقران املنزل؛ خارج االجتماعية البيئات يف
وتكون األَُرسية، الروابط محل العالقات هذه تَِحل ال ذلك، عىل عالوًة والعالم، أنفسهم
كثري يف باألطفال. الخاصة الصداقة لعالقات وانتقائية رقابية أدوات بمنزلة الروابط هذه
األطفال. نمو أثناء تناغم يف كلها وتعمل األرسة ِقيَم مع األقران ِقيَم تتوافق األحيان من
والطقوس، الكلمات عرب األَُرسية الِقيَم انتقال كيفية عن السادس الفصل يف سنتحدث

تُثبِّطه. أو األطفال نمو من تعزِّز أن الجيلية النماذج لهذه يمكن وكيف
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عقول تستهدف متنافرة قًوى بني محتدمة ملعركة مشهًدا منامه يف األب يرى
من الرغم عىل ثابتِني املحاربون األطفال ويبدو ووجدانهم، الخاوية املراهقني

الطاغي. املوقف هذا يف ضآلتهم
راوغوا! الِقيَم! دروع زوا «َجهِّ قواته: يف املعارك» «ضوء القائد يصيح

االشتباك!» وا ُفضُّ تفرقوا! الهجمات! ُصدُّوا
األب يستيقظ األدخنة. وتتصاعد السيوف وصليل الضجيج أصوات تُدوِّي

«الكابوس». هذا طرافة من رأسه ويهز عرًقا يتصبب وهو
يف بسالم ينامون الذين املراهقني، أبنائه تواُجد مكاَن األُب هذا يعلم
األطفال رعاية عىل القائمني األشخاص من وغريه أنه يدرك إنه تهم. أَِرسَّ
جيًدا، منها االستفادة يمكنهم الِقيَم من مجموعة تعلُّم يف األطفال ساعدوا
استقاللية تشكُّل بداية تشهد التي هذه العمرية املرحلة سنوات يف وخاصة
أن آمل الصحيح، موضعها يف الِقيَم «دروع لنفسه: األب يقول والفعل. الفكر

بالنفع!» عليهم تعود

تتوافق التي بالِقيَم األطفال تسلُّح قوة يف الجيدة النفسية للصحة الخامس املقياس يتمثل
األطفال عن املسئولون البالغون فاألشخاص يعيشوها؛ أن ع املتوقَّ من التي الحياة مع
من الرغم عىل واملثابرة، اإلنجاز وكيفية بعٍض مع بعضهم ف ترصُّ كيفية يُعلِّمونهم
الخاص التشبيُه يبدو والنفسية. البدنية سالمتهم عىل املحافظة وكيفية املحتملة، امِلَحن
إذ مالئًما؛ املثال يف الرئيسية الفكرة د تجسِّ والتي الفصل هذا مقدِّمة يف التي باملعركة
آلخر. آٍن من محاربتها أو لألطفال زة املحفِّ والبيئات واألحداث األشخاص غربلة ينبغي
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تعلموها التي الِقيَم يستخدمون أطفاله أن واثًقا ليس املثال هذا يف الوارد األب أن ورغم
األطفال رعاية عىل القائمني اآلخرين واألشخاص هو أنه ُمْطمنئ فإنه يومية، بصفة منه
يتجزأ ال جزءٌ أنها أخرى مرة االجتماعية العالقات هذه وتُثِبت جيدة، بصورة علموهم قد
تعني الفصل هذا إطار يف الجيدة النفسية فالصحة لألطفال؛ الصحي النفيس التطور من

حياتهم. مدار عىل لتََطورهم أساًسا تمثل مهمًة ِقيًما األطفال تعليم
لألطفال كمنارة الِقيَم دور إىل الوارد املثال يف املعارك» «ضوء القائد اسم يرمز
ونقطة الدليل دور تلعب الِقيَم فهذه بسلوكهم؛ خاصة حاسمة قرارات يواجهون عندما
الحدوُد تكون أن يمكن أحيانًا. ومعقدة عسرية مشكالت األطفال يواجه عندما االنطالق
أمام لألطفال الواقية الدرَع ودود، بأسلوب األطفال يف ُغرست التي السلوكية، والتوقعات
األطفال تعلُّم ظل ويف الِقيَم. لهذه تطبيقهم مدى عىل يتوقف هذا ولكن السلبية، التأثريات
عىل قدرة أكثر يصبحون فإنهم البالغون، الرعاية مقدِّمو يقدِّرها التي الحياة لجوانب
من جزءًا أن الرابع الفصل يف ورد ما وتذكَّْر بتطورهم، املتعلقة املهمة املعلومات تقييم
ونحو اآلخرين نحو مسئوليتهم إدراك يف األطفال مساعدة عىل ينطوي األَُرسي االنتماء
التي الواضحة فالِقيَم باستقاللية؛ القرار اتخاذ تعلُّم يف بفعالية واملشاركة أنفسهم،
املهمة املحاور أحد يتمثل القرارات. صنع يف األطفال تساعد آلخر جيل من مودة يف تنتقل
سمة إىل أيًضا ونتطرق األبناء. إىل املنقولة اآلباء ِلِقيَم االجتماعي التطبيع يف الفصل هذا يف
نقل عملية إىل الديناميكية وتشري والطفل، الوالد عالقة نطاق يف والتبادلية الديناميكية
تتميز يرفضونها. أو اآلخرين ِقيَم يَْقبلون إما فاألطفال الطفل؛ أو املتلقي وسمات الِقيَم
للوالَدين بها يؤمنون التي الِقيََم بدورهم األطفاُل يَنْقل حيث بالتبادلية؛ التفاعالت هذه

اآلخرين. واألشخاص
وعىل للِقيَم، االجتماعي للتطبيع التبادليَة الطبيعَة بالدراسة الفصل هذا يف سنتناول
لالهتمام مثرية فإنها لآلباء، األطفال من الِقيَم بنقل املتعلقة البيانات ندرة من الرغم
ردود وتمثل بعٍض، إىل بعضهم االجتماعية التأثريات واآلباء األطفال يَنْقل شك. بال
بالتطبيع الخاصة التفاعالت يف الجوهرية الجوانب أحد اآلباء ِقيَم نحو األطفال أفعال
الخاصة للِقيَم االجتماعي التطبيع يف ا مهمٍّ دوًرا األقران يلعب كما للِقيَم، االجتماعي
باألقران الخاصة الِقيَم بني التوافق بدرجة املتعلقة األبحاث وسنتفحص باألطفال،

واآلباء.
الِقيَم بنقل الصلة ذات األَُرسية والخلفيات البيئات أهمية إىل أيًضا سنتطرق
وتجسيدها األبوية للِقيَم االجتماعي التطبيع حول املتوفرة البيانات أن كما وتطبيقها،
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ذات األمريكية الوسطى الطبقة بأَُرس الخاصة األبحاث قاعدة من ريب بال مستَمدة
يتعلق فيما الثقافات متعددة بيانات سنناقش الفصل، مدار وعىل األوروبية. األصول
بنقل املتعلقة األبحاث تفسري صعوبات إن ذلك. يتسنى عندما املختلفني واألفراد بالِقيَم
املناقشة. لهذه األخرى املهمة الجوانب أحُد متنوعة ثقافية خلفيات ذوي أفراٍد بني الِقيَم
البالغني األفراد عمل أن لتوضيح الرابع الفصل يف «التحصني» مصطلح استخدمُت
يؤهلهم جيًدا تدريبًا يُعد آمنة بيئات يف األطفال أمام القرارات اتخاذ عملية تيسري عىل
وضع مع اتخاذها يمكن والنفسية البدنية بصحتهم الخاصة فالقرارات املراهقة؛ لسنوات
قاعدة لها بأن األبناء إىل باآلباء الخاصة الِقيَم نقل عملية تتميز االعتبار. يف األرسة ِقيَم
البالغني األفراد بتأثري املتعلقة األبحاث أن من الرغم وعىل النفس، علم يف هائلة بيانات
أهمية عىل الباحثني من عدد يؤكد نفسه، بالقدر مدعومة ليست اآلباء غري من املهمني

األطفال. حياة يف أيًضا األفراد هؤالء يلعبه الذي الدور
عن فضًال بها، يُقتدى نماذَج واملجتمعيون الدينيون والزعماء املعلمون يقدم
يساعد الذي األمر متأصلة؛ ِقيَم ذوي أشخاص إىل األطفال تطور لكيفية املبارش التوجيه
بمفهوم املرتبطة األبحاث لبعض سنتطرق كما اآلخرين. وصحة صحتهم ضمان عىل
خارج بيئات يف الِقيَم وينقلون املعلمني بأدوار يقومون الذين األَْكفاء البالغني األشخاص

املنزل.
والخطأ الصواب معايري بتعليم البالغني األشخاص قيام كيفية أيًضا سنتناول
مثمرة. بحياة التمتع وتُيَرس العالقات املعايري هذه تعزِّز وكيف لها، نماذج وتجسيد
الرائعة الوسائل ضمن من يُعدَّان عليها والحثَّ بها لالقتداء النماذج وضع أن تذكَّْر
االستقاللية الِقيَم: نقل مجاالت من ملجاَلني الفصل هذا يف سنتطرق كما األطفال. لتعليم

الدرايس. والتحصيل

لنا انعكاس الِقيَم (1)

حياتهم، يف يتبعونها التي الِقيَم ملجموعة وفًقا األحيان من كثري يف الناس عىل يُحكم
بل للِقيَم، بتعريف اإلتيان األرجح عىل الناس أغلب يستطيع «ِقيَم»؟ بكلمة املقصود فما
ويأتي األجيال. بني بتناقلها جديرة أنها يرون التي للِقيَم األمثلة ببعض يأتون وربما
يُعتقد سلوك أو ه توجُّ أي عن القيمة «تعربِّ كاآلتي: الكتاب هذا إطار يف القيمة تعريف
تشبه الِقيَم إن للسلوك.» معيار أو نموذج إنها أي واآلخرين؛ الذَّات نمو من يعزِّز أنه
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مثمرة. بحياة االستمتاع كيفية تحديد يف اإلنسان تساعد فالِقيَم للحياة؛ سيناريو كثريًا
يكونون القرارات اتخاذ عملية يف املساعدة الِقيَم يدركون ممن البالغني األشخاص أن كما
البالغون يَعتربها التي األشياء ما وتعليمهم. حياتهم يف األطفال توجيه عىل قدرة أكثر
األبحاث عن بالتفصيل نتحدث أن قبل االحتماالت من قائمة ييل فيما سنطرح قيمة؟ ذات

الدرايس. والتحصيل االستقاللية الِقيَم: نقل مجاالت من بمجالني املتعلقة

القيمة؟ نوليها التي األشياء ما

اآلخرين. مشاعر مراعاة (١)
اإلنجاز. (٢)

االستقاللية. (٣)
التقاليد. (٤)
التديُّن. (٥)

واآلخرين). النفس (سالمة األمن (٦)

أرسة من األشخاص ِقيَم تختلف رائع! بك؟ الخاصة الِقيَم قائمة تُصيغ زلَت ما هل
نتيجة بالِقيَم الناس يؤمن شخص. كل ظروف وحسب بل ألخرى، دولة ومن ألخرى
يُطِلق التي بالعوامل التأثريات هذه تقرتن ما وكثريًا اآلباء، تأثري مثل عوامل، لعدة
األصيل املوطن إىل السكانية املعلومات وتشري السكانية». «الخصائص النفس علماء عليها
والحالة — وحارضها األجيال مايض يف تاريخيًة أهميًة يمثِّل الذي — لألشخاص
التعليمي واملستوى املحقق، االقتصادي واملستوى الدخل بمعنى االقتصادية؛ االجتماعية
عبارة تشري التاريخية. الجماعات ذلك يف بما العمرية، الفئة عن فضًال البيولوجي، والنوع
بسبب نفسها األحداث أنماط يشهدون الذين األشخاص أولئك إىل التاريخية» «الجماعات
فيتنام، حرب شهدوا ممن مثًال املتحدة الواليات يف البالغون فاألشخاص ميالدهم؛ تواريخ
األشخاص جميع مع التاريخية الحقبة تلك يف يشرتكون كمراقبني، أو كمجندين سواء
ِقيًَما فيتنام حرب عارصت التي الجماعة هذه طوَّرت وربما العمرية، فئاتهم يف اآلخرين
التي الحرية أهمية أو الدويل، الصعيد عىل اآلخرين بمساعدة ا ُمِلحٍّ ا حسٍّ مثًال تتضمن

ديمقراطي. نظام يف الحكومة انتقاد تكفل
مع املقارنة عقد ولتيسري األشخاص، ِقيَم يف تؤثر التي العوامل من كبري عدد هناك

السابقة: الِقيَم بقائمة التالية العوامل قاِرن أعاله، املذكورة الِقيَم قائمة
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بالِقيَم املرتبطة العوامل

والتعليم. األبناء تربية نمط بينها من أرسية، عوامل (١)
االجتماعية والحالة السن، والخاصبكبار الحايل األصيل املوطن السكانية، العوامل (٢)
التاريخية. والجماعة العمرية والفئة البيولوجي والنوع التعليمي واملستوى االقتصادية
العمل. وأصحاب واملعلمني واألقران األقارب مثل األهمية، ذو االجتماعي اآلخر (٣)

الشخصيَّان. والتطور الخربة (٤)

حساب عىل معينٍة ِقيٍَم بتطور العوامل أو املؤرشات هذه ارتباط كيفية جيًدا ندرك ال لكننا
إىل انظر التعقيد. هذا إدراك يف البحث يف الواردة األمثلة أحد سيساعدنا أخرى، ِقيٍَم
إىل السادسة القيمة تشري األشخاص، سيكتسبها التي املحتملة الِقيَم من األوىل القائمة
التي بالعوامل الخاصة القائمة عىل اآلن نظرًة وْلتُْلِق واآلخرين)»، النفس (سالمة «األمن
تتضمن التي القائمة هذه يف الثاني العامل إىل انظر القيمة. هذه بمثل ترتبط أن يمكن
السالمة تمثل فهل «… السن بكبار والخاص الحايل األصيل املوطن السكانية؛ «العوامل
االهتمام عىل تستحوذ ربما يومية؟ بصفة املتحدة الواليات يف املواطنون بها يهتم ِقيمة
أَيَِصُل ولكن ٢٠٠١م، سبتمرب من عرش الحادي مأساة قبل بما مقارنًة اآلن كبرية بدرجة
بعيد هذا َكِقيمة؟ السالمة إىل ينظرون الناس معظم يجعل الذي الحد إىل االهتمام هذا
للشباب بالغة أهمية تمثل أنها وُوجد للدراسة، القيمة هذه خضعت أنه إال االحتمال،
مجال يف النفس علم خرباء أحد أجراها التي الدراسة يف وذلك إرسائيل، يف يعيشون الذين

.(٢٠٠٣) نافو أرييل ويدعى اإلرسائيليني، لدى األَُرسية الِقيَم
لدى ِقيَم ثالث أبرز ضمن من تأتي القيمة هذه أن دراسته يف نافو اكتشف
يجعل إرسائيل يف للحياة والحايل التاريخي السياق إن اإلرسائيليني. واملراهقني اآلباء
يف األشخاص أن ورغم الناس، حياة أسلوب يف تؤثر ويومية عملية قيمة السالمة من
املواطنني فإن للسفر، طائرة استقالل إزاء القلق بعض ينتابهم قد اليوم املتحدة الواليات
حالة والحايل التاريخي السياق يتطلب إذ يوم؛ كل يف السالمة قيمة يدركون اإلرسائيليني

األخرى. الِقيَم من العديد قبل تأتي كأولوية السالمة ووضع اليقظة من
عند الِقيَم تشكيل عليها ينطوي التي التعقيدات عن آخر مثال ِذكر يساعدنا وقد

بتطورهم. مرتبطة كعوامل باآلباء الخاصة للِقيَم فهمنا يف األطفال
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األكمام القصرية القمصان لبيع متجر إىل والديه مع املراهقني أحد يَدخل
صورة عليه مطبوعًة قميًصا الفتى يختار الرحالت، إحدى أثناء شريت) (تي
عىل مكتوبة عبارة وهناك األصليني، األمريكيني السكان زعماء كبار من أربعة
«.١٤٩٢ عام منذ اإلرهاب مكافحة الوطني: «األمن كلماتها: تقول القميص
يمثل قد إنه القميص؟ هذا رشاء تريد أنك متأكد أنت «هل للمراهق: األب يقول
تَْعنيه ما أدرك إنني «نعم، قائًال: املراهق الفتى يردُّ األشخاص.» لبعض إساءة
األصليني السكان مع التعامل يف أخطأت حكومتنا أن أيًضا وأعلم العبارة، هذه
أتفق «إنني قائًال: أخرى مرة قراره عن االبن يُثْني أن األب فيحاول ألمريكا.»
برصاحة آرائنا عن نعربِّ أن بنا يُفرتض أنه أعتقد أنني فرغم ؛ بُنيَّ يا معك
البالغون األشخاص أو املعلمون عليك يَْحكم فقد خاطئة، أوضاًعا نرى عندما
أن دون القميص عىل مكتوب هو ما يقرءون عندما سلبي بشكل اآلخرون
ولكن والده، نظر وجهة يدرك بأنه املراهق الفتى فيجيب حقيقتك.» يعرفوا
القميص الفتى ويشرتي وارتدائه، القميص رشاء عىل إرصاًرا إال يَِزْده لم هذا

فخر. بكل ويرتديه

ُغرس األرجح عىل عديدة، ِقيَم أفراد؟ ثالثة من املكونة األرسة هذه تقدِّرها التي الِقيَم ما
الذي النقاش من بها يؤمنان التي الِقيَم هذه استنتاج ويمكن الوالَدين، بواسطة بعضها

واالبن: األب بني دار

حرية حكومتهم؛ ترتكبها التي األخطاء عن عالنية التحدث املواطنني عىل يجب (١)
الرأي. عن التعبري

قيمة. لها الدعابة روح املرح؛ تُشيع أن يمكن اللفظية التورية (٢)
َمنْح عىل الحثُّ ينطوي سنٍّا؛ األكرب مع املختلفة النظر وجهات بإبداء السماح (٣)

موقفهم. عن التعبري فرصَة األطفال
القرار؛ اتخاذ عملية يف متفاوتة استقاللية درجات إىل املراهقون يحتاج (٤)

سنٍّا. األكرب األشخاص نظر وجهات أهميتها يف تفوق االستقاللية

األَُرس بعض تسمح ال فربما األربع، الِقيَم بهذه املتحدة الواليات مواطني كل يؤمن ال
إليه يُنظر قد الوالَدين أحد مع فالجدال القرارات؛ من النوع هذا باتخاذ للمراهقني
من األمريكيني بعض يرى ال وربما الوالدين. ِبر بمبدأ التزام عدم أو وقاحة، باعتباره
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وقد بل الدعابة، روح من شكل أيَّ القميص عىل املكتوبة العبارة يف األصليني السكان
عمليٌة الِقيَم نَْقل إنَّ الكسبي. النحو هذا عىل الكبار زعمائهم تصوير من يمتعضون
بعض بالفعل لدينا ولكننا فقط، عقود بضعة منذ بالدراسة النفس علماء تناَوَلها معقدة
جديرين أفراًدا نكون بأن املقرتن املهم الجانب هذا إدراك يف تساعدنا التي البيانات

حياتنا. يف األطفال تجاه بالثقة

األبوية للِقيَم االجتماعي التطبيع (2)

ِقيَم األبناء ويكتسب بها، يؤمنون التي الِقيَم حول أطفالهم إىل يومية برسائل اآلباء يبعث
تاريخي اعتقاد ساد املبارش. والتوجيه املنطقي والتفكري السلوك محاكاة خالل من اآلباء
التعامل يف واملنطق الود يستخدم الذي الوالد أو الحازم الوالد أن إىل يشري النفس علم يف
الوقت يف ظهرت به. يؤمن الذي الِقيَم نََسِق بنفس أبناؤه يتحىل أن ح يُرجَّ أبنائه مع
تؤكد ولكن الِقيَم، نقل خاللها من يجري التي الطرق حول تعقيًدا أكثر نظريات الحايل

األبناء. مع الودود للتعامل الشديدة األهمية عىل األبحاث
الروابَط التنموي، النفس علم يف املتخصصة ،(٢٠٠٢) كوتشانسكا جرازينا تَِصُف
من كوتشانسكا واكتشفت الِقيَم. اتساق تعزيز شأنها من التي واألطفال الوالدين بني
ألطفالهم السعادة تحقيق يتمنون الذين املتجاوبني اآلباء أن أجرتها التي البحوث خالل
والعطاء األخذ عالقة إن بها. يؤمنون التي نفسها الِقيَم أبناؤهم يعتنق أن املرجح من
املزاجية وحاالتهم باألطفال الخاصة التطور ملستويات الوالدين بمراعاة تقرتن التي
اآلباء ِقيَم اتساق عملية يف تسهم أنها يُعتقد — املخالفات ذلك يف بما — وسلوكياتهم
نفسه الوقت ويف محبوبون بأنهم يشعرون الذين األطفال أن إىل الدراسة وتشري واألبناء.
سيلتزمون الحاجة، عند مناسبة تحفيز وسائل توفر مع السلوكية املعايري عىل مطَّلعون
العملية هذه عىل كوتشانسكا وتطلق الخاصة، ِقيَمهم كأنها آباؤهم بها يؤمن التي بالِقيَم
الِقيَم إكسابهم أثناء األطفال احتياجات يدركون فاآلباء املتبادل»؛ املتجاوب «التوجيه
مثل يف املتأصلة الديناميكية أو املرونة هذه أن ويُعتقد بهم. الخاصة السلوكية واملعايري

واألبناء. اآلباء بني املشرتكة الِقيَم ستعزِّز اإليجابي التفاعل هذا
بوجود وصاياهم تجاه األطفال الستجابات اآلباء إدراك عن الرؤية هذه توحي
التبادل يشري للِقيَم. االجتماعي بالتطبيع يتعلق فيما االتجاه» الثنائي «التبادل من نوع
إسفنٍج ِقَطَع أو بيضاءَ صفحاٍت مطلًقا ليسوا األطفال أن إىل ببساطة االتجاه الثنائي
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يستجيبون األطفال أن يعني االتجاه الثنائي التبادل هذا ولكن التوجيهات، كل تَمتص
عوامل. عدة إىل استناًدا البالغون األشخاص بها يبعث التي بالِقيَم املتعلقة للرسائل

الخاص االجتماعي التطبيع مجال يف الخبرية جروزيك، إي جوان النفس عاملة تشري
بدقة، الِقيَم حول الوالدين من الواردة الرسائل إدراك األطفال عىل يجب أنه إىل بالِقيَم،
االجتماعي التطبيع يحدث بحيث بهم؛ الخاصة الِقيَم باعتبارها بها االلتزام عن فضًال
يتمنون التي الِقيَم وتجسيد اآلباء ِقبَل من املبارش التوجيه أن يعني وهذا بالِقيَم؛ الخاص
هذا ويف الخاصة. ِقيَمهم مع االتساق أو بالتوافق يتَّسما أن يجب أطفالهم بها يتحىل أن
نقول» ما نفعل «أن أهمية إىل تشري التي القديمة البديهية القاعدة أن أعتقد الصدد،

.(١٩٩٧ وكوتشينسكي جروزيك (انظر الطرح بهذا تتصل
بعد ابنتها ملساعدة األم استعداد إىل الخامس الفصل يف الواردة األمثلة أحد أشار
النشاط حول اتفاق إىل التوصل من تتمكَّنا لم الصغريتان فالفتاتان رفيقتها؛ مع خالف
األم استغلت تعود. لن أنها وبدا املنزل، من الضيفة الفتاة وخرجت ستمارسانه، الذي
أسلوبها، عن فضًال وأسئلتها عباراتها خالل ومن ابنتها، مع املوقف ملناقشة الفرصة
ل التوصُّ وأهمية الخالف محل املوقف عن البنتها رسائل عدة توصيل من األم تمكَّنت
الفتاة ومشاعر ابنتها مشاعر األم مت دعَّ وقد اآلخرين. شعور ومراعاة للنزاعات لحلوٍل
وقد الحسنة. املعاملة ِقيَمة أهمية إبراز يف أسهم الذي األمر نفسه؛ الوقت يف الضيفة
مما القادمة؛ املرة يف يحدث أن يمكن ما حول رؤيتها تطرح أن الفتاة من األم طلبت
الطويلة املناقشة هذه من الفتاة استخلصت الشخصية. واملسئولية التعاون قيمة يُظهر
املستقبل. يف واألمل الذات يف التحكم عىل يشتمل وهذا الترصف، ُحسن حول نصائح
االلتزام من املضيفة الفتاة تمكَّنَت فقد املثال، يف الواردة األطراف كافة حظ ولُِحسن
الِقيَم األم ذََكَرت ثانية. اللعب ملمارسة الضيفة الفتاة عودة لدى والدتها بمالحظات
الخاصة للِقيَم الفتاة وأنصتت ودِّي، بأسلوب للنقاش وطرحتها بوضوح بها الخاصة

املناقشة. انتهت حاملا تطبيقها من وتمكنت بل بوالدتها،
تحدث أن ويمكن الصغريتني الفتاتني حياة يف حدثت واقعٍة من األم استفادت
بنَّاءة بنتائج علينا تعود أن يمكن الخالفات ملعالجة الصعبة املحاوالت إن يومية. بصفة
هذه تفعله أن يجب عما الباحثون يتساءل واالهتمام. املسئولية ِقيَم استخدمنا ما إذا
سلوكيات تجسيد األم هذه عىل يجب بها، الخاصة الِقيَم نقل يف للمساعدة أيًضا األم
الشخصية. حياتها يف ورصاعات صعوبات تواِجه عندما واالهتمام الشخصية املسئولية
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أحد اختيار بشأن األصدقاء مع بسيط وسط لحل بالتوصل متعلًقا األمر كان وسواء
املالية املوارد حول الزوج مع صعوبة أكثر بقرار متعلًقا األمر كان أو ملشاهدتها، األفالم
فإنها ابنتها، ه توجِّ كانت عندما طرحتها التي الِقيَم بتجسيد األم تقوم فعندما لألرسة؛
سلوكيات من تجسده وما األم توجيهات بني تربط مهمة أخرى بحلقة الفتاة تزوِّد بذلك

االتساق. حيث من
لهم تُقدَّم أن يجب الخاصة، كِقيَمهم بالوالدين الخاصة الِقيَم األطفال يتبنى ولكي
املعايري تعكس السلوكيات ومحاكاة للتوجيه متعددة وسائل خالل من واضحة رسائل
يؤدي وقد بدقة. وإدراكها القيمة َفْهم تعزيز يف الوضوح هذا يسهم املتوقعة، الحياتية
بالوالدين، الخاصة الِقيَم إزاء األطفال عىل األمر اختالط إىل املعايري هذه بني االتساق عدم
رسالة توصيل عند بأهميتها. الوالدان يؤمن التي الِقيَم تمييز يف صعوبات يواجهون وقد
للِقيَم األبناء تقبُّل تعزيز أو تثبيط يف أخرى عوامل تسهم املتوقعة، القيمة عن واضحة

باآلباء. الخاصة
إشارات يقدمون الذين البالغني األشخاص أن يف كوتشانسكا مع جروزيك تتفق
قوامها بيئة بذلك يهيئون تطوره، ومستوى الطفل نظر وجهة مراعاة مع للِقيَم، سلوكية
يتقبل أْن ع امُلتوقَّ من الظروف، هذه ظل ويف معها. األطفال يتجاوب واالهتمام الود
الذين فاألطفال حياتهم؛ يف األهمية ذوي البالغني باألشخاص الخاصة الِقيَم األطفال
يفعلون إنما باآلباء، الخاصة الِقيَم مراعاة مع سلوكياتهم تنظيم عىل بالقدرة يتمتعون

البالغني. األشخاص هؤالء مع اإليجابية التفاعالت بفضل ذلك

االستقاللية قيمة حول أبحاث (3)

واكتساب عواملهم الستكشاف الحرية من متزايًدا قْدًرا الكبار يمنحهم األطفال، نمو مع
اكتساب يمكن ال االستكشاف، حرية من َقْدر وجود ودون جديدة، وسلوكيات مفاهيم
تيسري عىل الجديدة الخربات تعمل الِقيَم. اكتساب عن فضًال امليش، مثل أساسية مهارات
بياجيه جان الشهري العالم وصف وقد اإلنسانية، الطبيعة من يتجزأ ال جزء وهذا تطورنا،
.(١٩٧٧ وفونيش جروبر (انظر البيئة يف الشخيص تطورنا تَبْني بأنها العملية هذه
استناًدا بهم، املحيطة العوالم الستكشاف لألطفال االستقاللية البالغون األشخاُص يَمنح
املرتبطة االجتماعية القواعد ولكن بهم، الخاصة والِقيَم والعالم باألطفال درايتهم إىل

املختلفة. الثقافات بحسب تتفاوت االستقاللية بقيمة
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أن الثقافات من العديُد ويَعترب نفسها، االستقاللية بِقيَم الناس جميع يؤمن ال
الفردية. االستقاللية من أعىل بتقدير تحظى الفرد إليها ينتمي التي الجماعة أو األرسة
حول الثقافات متعددة رؤيًة الثقافات مختلف يف بها املعمول الِقيَم دراسُة ستمنحنا
ومسئولية حرية يُمنحون ما كثريًا العالم حول املراهقني أن من الرغم وعىل ظاهرة، أية
املثال، سبيل عىل يتفاوت؛ االستقاللية َمنَْحهم فإن ثقافة، كل حسب األطفال، من أكرب
وأفعالهم. اآلباء فكر عن بمعزل لالستقاللية، املراهقون فيها يسعى التي السن تختلف
الثقافات مثل أكثر، جماعية ثقافات سياق يف نشئُوا الذين األطفال يسعى أن املتوقع ومن
األصول ذوي األمريكيني باألطفال مقارنة متأخرة سنٍّ يف االستقاللية إىل اآلسيوية،
التزامهم عن وا يُعربِّ أن يُرجح كما املراهقة، مرحلة إىل يصلون عندما وذلك األوروبية،
البلوغ. سنوات حتى طويل مًدى عىل االلتزام هذا عىل ويحافظوا وأَُرسهم، آبائهم نحو
واملطالب بالِقيَم البالغ الشباب من العديد التزام كيفية تفسري الباحثون حاول وقد
أستاذ يشري املثال، سبيل عىل حياتهم؛ مدار عىل حتى اآلباء، بها يؤمن التي السلوكية
تؤكد التي الثقافات يف اآلباء أن إىل تريانديس يس هاري الثقافات املتعدد النفس علم
الحياة رشكاء األحيان أغلب يف يختارون من هم واليابان، الهند مثل لألرسة، الوالء عىل
بل الجماعة، من زواًجا يمثل آخر شخص من الزواج أن أيًضا ويؤكد املراهقني، ألبنائهم
الثقافات ب وتُلقَّ املستقبل. يف واألمل والنجاح السديد الحكم عىل األرسة قدرة ويعكس
قيمة، له شخص فكل «الجماعية»؛ بالثقافات للمجموعة الوالء من النوع بهذا تتسم التي
اآلخرين لألشخاص ومراعاِته للجماعة والِئه يف يتجسد شخص ألي الحقيقي املحكَّ ولكن
الخاصة للِقيَم الفردية الِقيَم تبعية أو هذا االستقاللية مستوى بني وْلتقاِرْن جماعته. يف
تريانديس (انظر املتحدة الواليات يف السائدة الثقافة مثل «الفردية» الثقافة وبني باآلباء،

.(١٩٩٤
التطوير، محور الفرد يجعل مفهوم هو الفردية مذهب أن إىل تريانديس يشري
املبادئ وانتشار والتعقيد بالثراء تتسم التي الثقافات يف املفهوم هذا ينترش ما وغالبًا
من بالعديد الفردية الثقافات يف الناس يحظى طويلة. زمنية فرتة مدار عىل الصناعية
عىل التأكيد يجري كما املادي، النجاح تحقيق سبيل يف ويتنافسون رهم لتطوُّ الخيارات
هي هذه وتُعدُّ الفرد، لرغبات الجماعة رغبات وتخضع عام، بشكل االستقاللية قيمة
تريانديس ه يوجِّ ذلك، ورغم املتحدة. الواليات يف األَُرسية املجموعات من العديد طبيعة
فرعية ثقافة أو ثقافة أو لدولة موحدة سمة وجود افرتاض الخطأ من بأنه تحذيًرا
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أو فردية ِقيَم عىل إما تنطوي واحدة ثقافة أن اعتبار يمكن أنه من الرغم وعىل بعينها،
األصلية األوطان مثل عوامل عىل قائمة اختالفات أيًضا هناك تكون أن يمكن جماعية،

لألَُرس.
أحد يمثل املتحدة الواليات يف السائدة للثقافة الجماعات من العديد استيعاب إن
الثقايف» «التالقح مفهوم يشري االستقاللية. ِقيَم دراسة عند أهميتها ظهرت التي العوامل
سبيل عىل بها؛ يعيشون التي الثقافة وِقيَم ملعتقدات الناس تقبُّل عمليِة إىل ببساطٍة
املتحدة، الواليات يف اإلسبانية األصول ذوي من األشخاص أن تريانديس يَذْكر املثال،
هاجروا ممن نظرائهم من أكثر للفردية يميلون األوروبية، األمريكية بالِقيَم تأثروا ممن
النتيجة هذه نطبِّق فكيف نفسه، بالقْدر ثقافيٍّا يتأثروا ولم مؤخًرا املتحدة الواليات إىل
يف البالغني األشخاص بعض يطلب قد الحياة؟ برشيك الخاص آنًفا املذكور املثال عىل
السابق، يف لهم. يختارونهم الذين الحياة رشكاء من أبناؤهم يتزوج أن اليابان أو الهند
من نفسه األمر يطلبون املتحدة الواليات يف اإلسبانية األصول ذوي من املواطنون كان
يف أبناءها تُربي التي العائالت من والثالث الثاني الجيالن يتبنى أن ح يُرجَّ ولكن أبنائهم،
هجرتهم تواريخ حسب وذلك والجماعية، الفردية الثقافتني بني توافًقا املتحدة الواليات
األمريكيون املواطنون يُعربِّ أن املمكن ومن بها، ميالدهم تواريخ أو املتحدة الواليات إىل
واهتمامهم األرسة نحو التزامهم الحارضعن الوقت يف اإلسبانية أو اآلسيوية األصول ذوو
من كبري بقدر أزواجهم باختيار لألبناء يسمحون نفسه الوقت يف ولكن األبناء، بأزواج

االستقاللية.
أو ثقافة كلُّ تتخذ إذ ذلك؛ يف البت يمكننا ال أنه تريانديس يرى املثىل؟ القيمة ما
التي واألموِر ماضيها عىل بناءً باالستقاللية الخاصة املطالب حول قراراٍت أَُرسية مجموعة
الثقافة يف التطرُّف أن أيًضا يعتقد تريانديس ولكن بعيد، زمن منذ صالحها يف صبَّت
اندالع يف تتسبب قد الشديدة فالجماعية مخاطر؛ طياته بني يحمل الفردية أو الجماعية
الجماعات كافة عىل متفوقًة املفضلة الجماعة باعتبار املتعلقة الِقيَم بسبب مثًال حرب
إىل املتشددة الفردية النظرة تؤدي قد النقيض، وعىل الحياة. تستحق ال التي األخرى
ينتمون التي الجماعة من فعل ردِّ دون أنفسهم عن للدفاع الضعاف األشخاص إهمال
الفردية النزعتني بني التوازن يؤيد تريانديس أن توضح التنبيهات هذه أن يبدو إليها.
اللِبنات تمثل الثقافية والتعددية األصيل واملوطن األصلية فاألرسة األَُرس؛ لدى والجماعية
األخرى العوامل أن ثبت وقد باالستقاللية، املتعلقة الِقيَم تطور إدراك يف تساعدنا التي

للِقيَم. االجتماعي التطبيع يف أيًضا تؤثر األَُرس يف املؤثرة
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املتحدة الواليات يف شياو هونج االجتماع عاِلُم أجراها مهمة أخرى دراسة ويف
التي — األحيان أغلب يف — والِقيََم بالرتبية، القائم الوالد جنَس أن ُوِجد ،(٢٠٠٢)
األبوية بالقيم تتنبأ أمور هي إليها، تنتمي التي االجتماعيَة والطبقَة األم بها تؤمن
إىل املنتمني اآلباء أن سنجد دراسته، تضمها التي البيانات فحص وعند لألبناء. املنقولة
من اآلباء ن يثمِّ أن أكثر املرجح من ولكْن االستقاللية، قيمة يقدِّرون الوسطى الطبقة
ويمكننا الفردية. االستقاللية حساب عىل الجماعة سلطة إىل االمتثال العاملة الطبقة
العاملني أن يُعتقد الذي االستقاللية قدر عىل بناءً االجتماعية الطبقات بني الفروق إدراك

اليدوية. أو املكتبية العمل بيئات يف ذلك أكان سواء به، يتمتعون
باالستقاللية. يتعلق فيما واإلناث الذكور بني الفروَق بالدراسة أيًضا شياو تناَوَل
مستوى عىل االستقاللية لقيمة االجتماعي بالتطبيع الخاصة السابقة البحوث َخَلَصت
الفتيات؛ من أكثر باالستقاللية خاصة رسائل إليهم ه تُوجَّ األوالد أن إىل املتحدة الواليات
جرى بينما مستقل، بشكل بيئاتهم استكشاف عىل تشجيعهم جرى األوالد أن بمعنى
أنه شياو ح يُرجِّ . سلوكياتهنَّ يف بأشخاصآخرين االرتباط أو االلتزام عىل الفتيات تشجيع
الرسائل هذه بدأت املتحدة، الواليات يف العرشين القرن سبعينيات يف النسائية الحركة منذ
ْرن قدَّ املتوسطة الطبقة إىل املنتميات السيدات أن واكتشف ، التغريُّ يف باالستقاللية املتعلقة
الرسائل اختالف يرجح مما نفسها؛ للطبقة املنتمني الرجال من أكثر االستقاللية قيمة
ح وتوضِّ القرن. هذا بداية قبل الوضع عليه كان عما اليوم والفتيات األوالد يتلقاها التي
للِقيَم. االجتماعي بالتطبيع املتعلقة التاريخية النماذج أهمية مدى الجديدة النتيجة هذه
مقابل يف االستقاللية بني باملقارنة تتعلق جديدة أسئلة أخرى تاريخية ات تغريُّ وتثري

باآلخرين. االرتباط
بدراسة أنجلوس بلوس كاليفورنيا لجامعة التابع العايل التعليم بحوث معهد يقوم
األمريكية. املتحدة الواليات مستوى عىل عام كل املستجدين بالطالب الخاصة البيانات
من العديد أن بدا و٢٠٠٥م، ٢٠٠٤ العامني شملت التي القصرية الزمنية الفرتة وخالل
اآلخرين. بمساعدة الخاصة الِقيَم حيث من تغريُّ عليهم طرأ املستجدين امللتحقني الطالب
عىل سيعملون أنهم األوىل السنة طالب مجموع من ٪٦٧ أفاد ٢٠٠٥م، عام وبحلول
من الرغم عىل الزيادة، هذه تشري اآلخرين. أحوال إصالح بهدف مجتمعاتهم يف األرجح
املستجدين الطلبة من ألًفا ٥٠ أن إىل السابق، العام عن فقط املائة يف ٣٫٩ ب تُقدَّر أنها
السابق. بالعام مقارنة اآلخرين ملساعدة استعدادهم عن أعربوا الوطني املستوى عىل
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األحداث إىل بأخرى أو بصورة ترجع قد الزيادة هذه أن الدراسة عىل القائمون ويَعتقد
التي واألعاصري ٢٠٠٤م عام يف الهندي املحيط يف تسونامي إعصار يف تتمثل التي العاملية
اآلخرين، احتياجات عن التعبري يجري وعندما ٢٠٠٥م. عام يف املكسيك خليج يف حدثت
الِقيَم يعكس نحو عىل املتحدة الواليات يف الحايل العرص يف الشباب من العديد يستجيب

.(٢٠٠٥ العايل التعليم بحوث (معهد املتحدة الواليات يف الجماعية
واملتغريات عليها، اآلباء تأكيد مثل أَُرسية عوامل خالل من كقيمة االستقاللية تَتعزَّز
أيًضا ارتباطها عىل عالوة والجنس، االجتماعية والطبقة امليالد محل مثل السكانية
عن الرسائل من العديَد األطفاُل يتلقى األرسة. نطاق خارج تحدث تاريخية بأحداث
التي الِقيَم وقبول لآلخرين األهمية ذات األمور إدراك عليهم ويجب االستقاللية، قيمة
السياقات من العديد الشخيصيف تطورهم مدار عىل وذلك رفضها، أو اآلخرون بها يؤمن
الِقيَم، إلحدى االجتماعي التطبيع مناقشة إىل اآلن وْلننتقِل تاريخية. أحداثًا تتضمن التي

الدرايس». «التحصيل عليها يُطلق والتي

الدرايس التحصيل (4)

عىل األطفال يحققها التي النجاح درجة إىل يشري نسبيٍّا شائع تعبري الدرايس التحصيل
يؤدي املدريس النجاح لقيمة الوالدين تقدير أن الباحثون واكتشف الدراسة، سنوات مدار

بهم. خاصة قيمة بصفتها عادة نفسها للقيمة األبناء تبنِّي إىل
التي الِقيَم أقوى من واحدًة اآلباء يقدِّرها التي الدرايس التحصيل قيمة تكون قد
ينقلونها قيمة أهم باعتبارها القيمة هذه اآلباء يصنِّف ما وعادًة البحثية، املؤلفات تدعمها
أخرى قيمة أي من أفضل الدرايس بالنجاح القيمة هذه تبرشِّ ذلك، عىل عالوًة ألطفالهم،
التنموي النفس علم يف املتخصصة إنجالند، إم ميشيل أجرتها دراسة ويف دراستها. جرت
الدرايس بالنجاح يتعلق فيما األم بها تؤمن التي الِقيَم أن ُوجد ،(٢٠٠٤) وزمالؤها
بالتعليم سيلتحقون األطفال هؤالء كان إذا بما تتنبأ األوىل الدراسية السنة يف لألبناء
الالتي األمهات أن النتائج هذه وتعني عاًما؛ ٢٣ العمر من يبلغون عندما الجامعي
من العديد أكد كما الجامعية، بالكليات أبناؤهن يلتحق الدرايس النجاح بقيمة يؤمنَّ
بالكليات أبنائهن والتحاق لألمهات التعليمي املستوى بني صلة وجود عىل الباحثني
األمهات نظر وجهات أهمية بني الصلة تتضح البيانات، هذه إىل واستناًدا الجامعية.
وبني بها، يؤِمنَّ التي الِقيَم صورة يف عنها َْن يعربِّ والتي الدرايس، بالتحصيل املتعلقة
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طريق عن األبناء إىل الِقيَم هذه تُنَقل أن ح املرجَّ ومن الجامعي. بالتعليم التحاقهنَّ
ثانية. كومر جيمس املقام هذا يف ونذكر السلوكية، النماذج وتجسيد والتوجيه االهتمام
تعليمه، أتم حتى رحلته عن الصيت الذائع النفيس الطبيب كومر جيمس كتب عندما
واحدًة باعتبارها ا خاصٍّ تقديًرا والدته أولتها التي الدرايس التحصيل قيمة بفضل أقرَّ
التحصيل قيمة عن كومر وَكتََب .(٢٠٠٤ كومر (انظر حياته يف زة املحفِّ القوى أهم من
سوداء أرسة حياة ملاجي: األمريكي «الحلم كتابه يف بها تؤمن والدته كانت التي الدرايس
التمتع أسباب بني من أن ترى كانت والدته أن الكتاب هذا يف كومر يروي ويومياتها».
الجامعي، بالتعليم التحاقها عدم من الرغم وعىل الشخصمتعلًما، يكون أن سعيدة بحياة
تحقيق عىل يساعدهم أن يمكن التعليم أن كيف أطفالها يف كومر ماجي غرست فقد
ُروَّاد أبرز من صار حتى مسريته كومر استكمل به. يحلمون الذي املجال يف النجاح
النفسيني األطباء أكثر أحد كونه عن فضًال املتحدة، الواليات مستوى عىل التعليم إصالح
يدرك الشخصية، تجربته جانب إىل البحث، من سنواٍت إىل واستناًدا جيله. يف تبجيًال
إىل كافة األصول من اآلباء ينقلها أن يجب قيمة الدرايس التحصيل اعتبار حتمية كومر

أطفالهم.
العوز مثل لألطفال، الدرايس التحصيل عىل السلبية املؤثرات آخرون باحثون تناَوَل
التعليم لقيمة اآلباء تقديِر إىل الفضَل البحوُث تَنسب ما كثريًا ذلك، ورغم االقتصادي.
هذا أن املؤكد ومن األقران. دْعِم أو واالجتماعية، االقتصادية الحالة من أثًرا أبلغ باعتباره
اقتصاديٍّا وضًعا عانيا ولكنهما بكدٍّ َعِمَال اللذين كومر جيمس والَدي عىل انطبق الوضع
إتش وباري سميث أندريا من كلٌّ قام ٢٠٠٥م، عام يف أُجري الذي البحث ويف سيئًا.
اكتشفوا وقد املدرسة، يف نجاًحا حققوا الذين املراهقني بدراسة راك دي ومارتن شنايدر
موه؛ ودعَّ الدرايس التحصيل قيمة قدَّروا املختلفة الدخول ذوي من املراهقني هؤالء آباء أن
مؤَرشين يمثالن إياها ودعَمهم التعليم لقيمة اآلباء تقدير أن إىل البحث خلص ثَمَّ ومن
من األطفال يتلقاه الذي الدعم أو لألرسة االجتماعية االقتصادية الحالة من تأثريًا أقوى
يحققوا أن يمكن سيئة اقتصادية ظروًفا تعاني أَُرس إىل ينتمون الذين فاألطفال أقرانهم؛

الدرايس. التحصيل بقيمة بشدٍة آباؤهم يهتم أن حالِة يف دراسيٍّا نجاًحا
الدرايس التحصيل قيمة ينقلون املتحدة الواليات يف اآلباء من العديد أن نعلم نحن
وشني ستيفنسون هارولد النفس عاملا أجراها التي الشهرية الدراسة ولكن ألطفالهم،
القيمَة فيها الدرايس التحصيل يُعد أخرى ثقافاٍت هناك بأن تفيد وزمالؤهما يل ينج
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وقد .(١٩٩٠ َويل ستيفنسون (انظر أبنائهم إىل ينقلونها والتي اآلباء، عند «األقوى»
أكثر الدرايس التحصيل قيمة ْرَن قدَّ واليابان الصني يف األمهات أن الباحثون اكتشف
فيما وإلحاًحا رصامًة أكثر ُكنَّ اآلسيويات األمهات أن ثبت كما األمريكيات، األمهات من
األمريكيات األمهات أن ورغم األمريكيات. باألمهات مقارنة الدرايس بالتحصيل يتعلق
«التحصيل عن مختلًفا كان املنظور هذا فإن ، ألطفالهنَّ املعريف النمو بأهمية أيًضا يؤمنَّ
الباحثون هؤالء ويعتقد تحديًدا. أكثر نحو عىل الباحثون هؤالء يعرِّفه الذي الدرايس»
من األمريكيون األطفال يحققه الذي التفوق عىل الضوء يلقي القيَم يف االختالف هذا أن
األمريكيني زمالئهم من أكثر املتحدة الواليات مدارس يف واليابانية الصينية األصول ذوي

األوروبية. األصول ذوي
تُنَقل التي الدرايس التحصيل قيمة حول أُجريت التي البحوث من هائلة قاعدة هناك
والنماذج التاريخية والنماذج البيولوجي والنوع االجتماعية فالطبقة األبناء؛ إىل اآلباء من
الجانب عىل لألطفال. الِقيَم نَْقل لكيفية استيعابنا يف تسهم بعينها، ثقافة يف السائدة
باألقران الخاصة الِقيَم بني اإليجابي االرتباط فكرة تدعم أخرى بحوث هناك اآلخر،
وعىل املدرسة. يف األطفال نجاح وبني املنزل خارج األهمية ذوي البالغني واألشخاص
عدد يسهم واألطفال، اآلباء بني بالعالقة الخاصة األبحاث من قدًرا أقل أنها من الرغم
الصحي التطور يف الوالدين غري اآلخرين األشخاص أهمية إدراك يف الدراسات من محدود

لألطفال.

األقران (5)

ستَتَسبَّبان أنهما بدا اللتني الصديقتني حول الخامس الفصل يف الوارد املثال تذُكُر هل
الفتاتان شعَرت فصلهما؟ املدرسة مسئولو وقرَّر املدرسة يف لألخرى متاعَب يف منهما كلٌّ
للعالقات اإليجابية الطبيعة هي هذه ثانية. شملُهما لُمَّ عندما أكرب وتركيز بسعادة
ترتبط األطفال، نمو عملية مدار فعىل املنزل؛ خارج املوجودة األهمية ذات االجتماعية
ويُعتقد بهم. الخاصة الِقيَم باعتبارها األطفال يتقبلها التي بالِقيَم باألقران الخاصة الِقيَم
لألطفال، عرشة الخامسة وحتى عرشة الرابعة عمر يف مداه أقىص يبلغ األقران تأثري أن
األشخاص من العديد أن ورغم عرشة. الثامنة سن إىل وصولهم عند االنحسار يف ويبدأ
يساعدون األقران فإن بعض، عىل األقران بعض لتأثري حزنهم عن ون يعربِّ البالغني
عند اجتيازه عليهم الذي ذاك من هرمية أقل اجتماعي عالم مع التواصل يف األطفال
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اآلباء ِقيَم مقابل األقران بِقيَم املتعلقة األبحاث أَخذَت وقد الكبار. األفراد مع التعامل
االتساق من نوع وجود إىل األبحاث هذه تشري إذ األخرية؛ السنوات يف مفاجئًا منعطًفا

األقران. وبني اآلباء ِقيَم بني
أغلب يف سلبيٌّ األقران تأثري بأن املتحدة الواليات يف الشائَع املعتقَد البياناُت تدعم ال
بحيث أطفالهم حياة يهيِّئون األَْكفاء اآلباء أن هو النفس علماء يراه ما ولكن األحيان،
الفصل يف ناقْشنَا وكما وأصدقائهم. األطفال رفاِق اختيار تيسري يف اآلباء دور يتمثل
وينتقونها بأطفالهم الخاصة الصداقة عالقات يراقبون الذين اآلباء يَْضمن الخامس،
برفاق الخاصة الِقيَم وبني أطفالهم وِقيَم بهم الخاصة الِقيَم بني التوافق فرِص زيادَة
املدارس يختارون اآلباء أن اكتشف (٢٠٠٣) نافو أرييل النفس عالم إن بل أطفالهم،
أن املرجح من املثال، سبيل عىل بهم؛ الخاصة الِقيَم عىل بناءً أطفالهم بها يلتحق التي
ألطفالهم. تقليديًة دينيًة مدارَس التقليدية الدينية بالِقيَم أكثر يؤمنون الذين اآلباء يختار
يف رسميٍّا يؤثِّرون فإنهم السلوك، لهذا اآلباء من أكرب عدد اتباع مع أنه ذلك من يتضح
أن يريدون الذين اآلخرون اآلباء يختار كما هذه، باختياراتهم ألطفالهم املدرسية البيئات

نفَسها. املدارَس تقليديٍة بيئٍة يف أطفالهم يظل
مدار عىل باألقران الخاصة الِقيَم مع اآلباء بها يؤمن التي الِقيَم الغالب يف تتفق
يتعلق فيما األقران، مع بالتوافق يتفاعلون قد املراهقني أن حني ويف األطفال، حياة
أو باآلخرين االهتمام (مثل الجوهرية الِقيَم فإن املالبس، صيحات مثل بموضوعات
باملراهقني الخاصة األصدقاء مجموعاُت األحيان أغلب يف بها يؤمن الدرايس) التحصيل
الراسخة الِقيَم قاعدة ولكن بالسلبية، أو باإليجابية األقران تأثريات تتسم ربما أيًضا.
فاألطفال أيًضا؛ األطفال هؤالء أقران وسط تَظهر ما كثريًا ألطفالهم اآلباء ينقلها التي
توجيهات تؤثِّر كما صغرهم، يف معهم متشابهني آخرين أطفال إىل االنضمام يختارون
املراهقة، سنوات يف «التجريب» إىل امليل من الرغم وعىل أيًضا. الخيارات هذه يف اآلباء
مجموعات ويكوِّنون األحيان أغلب يف بعًضا بعضهم يجدون املتشابهني املراهقني فإن

املنزل. من اكتسبوها التي الجوهرية الِقيَم من العديد تحرتم صداقة
املظهر أو املالبس مثل بأمور املتعلقة ِقيَمهم خالل من األطفال يف األقران يؤثر قد
تقدير يف عون يَْرشَ الذين األطفال يرغب وقد باالنزعاج، اآلباء فيه يَشعر قد الذي الحد إىل
االتجاه «مجاراة يف باألقران، متأثرين يزالون ال ولكنهم البالغني، عن االستقالل قيمة
عن تعبريًا املمزقة الجينز رساويل أو لألوالد بالنسبة الطويل الشعر يكون فقد السائد»؛
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نتائج عن التأثري هذا يُسِفر أن يُرجح ال ذلك ورغم البالغني، األشخاص عن االستقاللية
طبيعية، «التجارب» هذه تُعد جيًدا، الجوهرية الِقيَم استيعاب ِظل ففي لألطفال؛ سلبية
عىل التعرف عىل يساعدهم الحريات ببعض األطفال تمتَُّع أنَّ يف تتمثل ميزات ولها بل
محتملني عمٍل أصحاَب يصادف قد مثًال، عمل عن البحث املراهق يقرر فعندما العالم؛
فيُحظر الئًقا، مظهرك يكون أن يجب هنا، تعمل أن أردت «إذا رصاحٍة: بكل له يقولون
أيُّ املراهُق يراجع أن يمكن وحينئٍذ، ممزقة.» جينز رساويل ارتداء أو الشعر إطالة عليك
هذه وتتحول عمل. عىل الحصول أم العرصي» «املظهر قيمة عنده؛ أولوية ذات الكفتني

حياته. مدار عىل للعمل توجيهي نموذج إىل املوازنة
التي املجاالت أحد يمثل هذا فإن األطفال، بني الرائجة األزياء عن نتحدث وبينما
أرشت الفصل، هذا بداية يف باآلباء. الخاصة الِقيَم يف بها يؤثِّرون األطفال أن يُعتقد
أن يمكن إذ واآلباء؛ األطفال بني للِقيَم املتبادل االجتماعي التطبيع من نوع حدوث إىل
ثانية ونؤكِّد الوالدين، إىل األطفال من املوسيقى أو املالبس بأزياء الخاصة الِقيَم تنتقل
األطفال تركيز يعكس أن يمكن الشعبية والثقافة الجديدة باألفكار األطفال اهتمام أن
الرتكيز هذا أن من الرغم عىل اآلباء، بعض ِقيَم يف الشعبية والثقافة الجديدة األفكار عىل

الفرد. حياة يف الدرايس التحصيل مثل قيمٌة تمثلها التي نفسها باألهمية ليس

الِقيَم يف اآلباء غري من اآلخرين البالغني تأثري (6)

الِقيَم تطور يف إيجابيٍّا اآلخرون واألقارب املجتمع وقادة املعلِّمون يؤثِّر أن املحتمل من
توقعات ولديهم الدرايس التحصيل قيمة يقدِّرون الذين فاملعلمون باألطفال؛ الخاصة
ستيل إم كلود النفس عاِلما ويرى لألطفال. املدريس النجاح يف يساهمون لألطفال عالية
يف الدرايس التحصيل قيمة تعكس أن بد ال ككلٍّ املدرسية النظم أن أرنسون وجوشوا
النجاح تحقيق من األطفال جميع يتمكن لكي املعلمني؛ سلوكيات ذلك يف بما سلوكياتها،
خالل من وذلك األعمار، كافة من لألطفال بالنسبة األفكار هذه فاعلية وثبتت املدريس.
يؤمنون الذين واإلداريون فاملعلِّمون العملية؛ التعليمية البيئات ويف املعملية التجارب
باملرونة، تتميز متتابعة مسرية هو طفل لكل الدرايس النجاح أن عىل تنطوي بقيمٍة
األطفال إىل اإليجابية والتوقعات املعلومات هذه تنتقل فعالة. مدرسية بيئات يوفرون
تراعي التي فالقيمة منهم؛ نابعة قيمة بصفتها القيمَة هذه بدورهم سيطوِّرون الذين
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(انظر ككلٍّ ومجتمعاتهم ومدارسهم لألطفال إيجابية نتائج إىل ستُرتجم طفل كل قدرات
.(١٩٩٥ وأرنسون ستيل

الِقيَم عىل بناءً أطفالهم مدارس اآلباء يختار األغلب عىل نافو، أرييل اكتشف ومثلما
باآلباء الخاصة للِقيَم مماثلٍة بِقيٍَم يؤمنون الذين واإلداريون فاملعلمون هناك؛ تُبَثُّ التي
وينقلون الدرايس، باملقرر يتعلق فيما األسبوع مدار عىل مرات عدة األطفاَل هون يوجِّ
طبيعُة تعكس أن املتحدة الواليات يف الرتبويني من العديد يقرتح أيًضا. إليهم الِقيَم
وأن والديمقراطية، االستقاللية ِقيََم ذاتها حد يف املتحدة الواليات يف الدرايس الفصل
نعلم أننا ورغم متساوية. تحصيل بفرص طفل كل ويحظى الفردي التحصيل يُحرتَم
غري املدارس يف األطفال من العديد تجارب تجعل قد املواتية غري االقتصادية الظروف أن
واإلداريني املعلمني أن رأوا إذا الدرايس التحصيل قيمة يقدِّرون األطفال فإن إيجابية،

أيًضا. الوالدين جانب إىل القيمة هذه يقدِّرون

والشخص الِقيَم (7)

يف والطفل الِقيَم نَْقل ِمن كلٍّ أهمية شتاينربج لورانس الشهري النفس عالم ص لخَّ
ذوي باألشخاص نموهم مدار عىل األطفال يتأثر .(٢٠٠٤ شتاينربج (انظر النمو طريق
الشخصية وسلوكياتهم تجاربهم ذلك يف بما خلفياتهم، تساعدهم كما حياتهم. يف األهمية
امللحوظات وْلنتذكَِّر بهم. الخاصة الِقيَم نُُظم تشكيل يف باآلباء، الخاصة الحياة وأساليب
املتأصلة الديناميكية الطبيعة حول معلومات تضمنت التي الفصل، هذا بداية يف الواردة
يرفضونها. أو الِقيََم هذه بالِقيَِم الخاصة املعلومات و متلقُّ يتقبل فقد الِقيَم؛ نقل لعملية
الخاصة الِقيَم مع للغاية متشابهة تبدو باملراهقني الخاصة الِقيَم غالبية أن ورغم
لدراسة املتطورة واالجتماعية املعرفية مهاراتهم استخدام من يتمكنون فإنهم بآبائهم،
ربما العاَلم عن معلومات تمنحهم املراهقني خربات إن إذ أكثر؛ بموضوعية الوالدين ِقيَم
تربَّوا التي الِقيَم من التحقُق لهم يتسنى وبذلك بآبائهم، الخاصة تلك عن مختلفة تكون

منهم. جزءًا باعتبارها عليها سيحافظون التي الِقيَم وتحديُد عليها،
األطفال لدى النفسية الصحة تعزيز عن املسئولون البالغون األشخاُص يستطيع
ساعدوا الذين األطفال سيتقبلها بهم الخاصة الِقيَم من الكثري ألنَّ باالرتياح؛ الشعوَر
الفكر واستقالل الشخيص االستقالل قيمتَا تحظى املتحدة، الواليات يف تربيتهم. يف
حديثًا، بهم الخاصة والِقيَم عواملهم يستكشفون الذين للمراهقني وبالنسبة بالتقدير،
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تعزز التي الحياتية الجوانب لتلك بكثري أعمق تقدير بتبنِّي استقالليتهم تقرتن أن نرجو
رأينا كما وذلك الوقت، مرور مع باآلخرين االهتمام مشاعر تزداد وربما الجميع. تطور
تَُسوُدها التي الثقافة هذه ويف ٢٠٠٥م. لعام بالجامعة األوىل السنة طالب دفعة يف
برتابطنا تتعلق أقوى ِقيَم توطيد إىل اآلخرين احتياجات ستؤدي ربما الفردية، النزعة
تتضمن ِقيًَما يحملون نفسيٍّا األصحاء األطفال إن اآلخرين. ملساعدة الطاقات واستغالل
اآلخرين. ومساعدة الشخيص اإلنجاز نون يثمِّ فهم والجماعية، الفردية النزعة عنارص

العالقات. عىل الجيدة النفسية الصحة اعتماد مدى نتذكر أخرى، ومرة
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مأًوى ليكون حديثًا تجديده جرى الذي املبنى، مدخل َدَرج عىل طفلتان تجلس
بذلت لقد عاٍل. بصوٍت األكل وتقضمان العشاء، وجبة لتناُول باملنطقة، للنساء
جمع حفل تحضريات يف للمساعدة اليوم طوال هائًال تطوعيٍّا جهًدا الطفلتان
الطفلتان قامت املهتمني، البالغني األفراد من وبإرشاٍف املساء، ذلك التربعات
الجديدة، اإلنشاء أعمال بعض خلَّفتها التي النُّفايات وجمع الفناء بتنظيف
تبدو حافًال. أعوام عرشة تبلغان اللتني الطفلتني هاتني يوم كان عام، وبشكل
ويف والجوع. باإلرهاق شعورهما مع حتى رائعة، مزاجية حالة يف الطفلتان
هذا عىل يطلقوا أن يجب «كان لصديقتها: الطفلتني إحدى تقول ل، تأمُّ لحظة

املرح»!» «جمع حفل
عالوة صديقتها بصحبة الطفلة استمتعت فقد املرح! جمع حفل إنه ا حقٍّ
يف إسهاًما قدمت أنها وتدرك بل به، قامت الذي للعمل بالفخر شعورها عىل
يف األهمية ذوي اآلخرين البالغني واألشخاص والديها أن ويبدو اليوم. ذلك
لقد واملرح. والصحبة اآلخرين خدمة يف الكامنة السعادة علَّموها قد حياتها
حت رصَّ اإليجابية، اللحظات إحدى ويف رائًعا، فكاهٍة حسَّ الطفلة اكتسبت
الفكاهة. بحسِّ ويتحىل باآلخرين شخصيهتم فهي تعكسشخصيتها؛ بعبارٍة

مثل عوامَل مساعدِة بكيفية الجيدة النفسية بالصحة الخاص السادس املقياس يتعلق
مرهق. يوم حتى أو حافل يوم اجتياز يف األفراد جميَع والضحك الفكاهة وروح املرح
تساعد آلخر، آٍن من أكثر، ببساطة األمور ألخذ االستعداد أو الجيدة الدعابة روح إن
النفسية للصحة شديدة أهمية ذات عالقات وإقامة عام بشكل التطور يف األشخاص
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يساعدونهم االهتمام يُظهرون ممن األطفال حياة يف البالغني األفراد إن عليها. واملحافظة
مواقف يف إيجابية أكثر مشاعر عىل التعويل لهم يتسنى بحيث املهارة هذه تعزيز يف
تقرتن الجيدة النفسية فالصحة عسرية؛ ظروًفا يجابهون عندما أو العادية التطور

األطفال. حياة يف بالفكاهة
سبعينيات يف الزخم من بقْدر بالفكاهة املتعلقة النفس علم بحوث حِظيَت وقد
الفصل يف ناقشنا أننا تَذكَّْر اإليجابي. النفس بعلم االهتمام ظهور مع العرشين القرن
رسيريني وأطباء باحثني تتضمن نسبيٍّا حديثة حركة بصفته اإليجابي النفس علَم األول
العسرية. الظروف يف عليها واملحافظة للكفاءة األشخاص تطوير كيفية إلدراك يسعون
من ضئيلة نسبة سوى الفكاهة موضوع يمثِّل ال البحثية، املوضوعات مستوى وعىل
عن بالبالغني الخاصة البحوث يف مثًال البيانات بعض لدينا الحارض. الوقت يف األبحاث
املسئولة الكيماوية املواد أو اإلندورفني إفراز عىل الجسد بقدرة الضحك ارتباط كيفية
املثال، سبيل عىل تثبت، التي الدراسات من محدود عدد وهناك بالسعادة». «الشعور عن
إجراء وعند البالغني. األشخاص لدى االكتئاب أعراض من ف يخفِّ قد الدعابة استخدام أن
الدراسات إجراء عند به توفرت الذي نفسه بالقدر بيانات تتوفر لم األطفال، عىل دراسات
به يقوم الذي الدور إدراك يف تساعد بحوث أيُّ تقريبًا توجد وال بالبالغني. الخاصة
النفس علماء أهمل وقد بالصحة. االرتقاء يف الفكاهة قيمة األطفال تعليم يف البالغون
املودة عالقات خالل من تتحقق التي الفوائد جذوَر ولكنَّ املرح، تعزيز موضوع تقريبًا
واملعلمني األَُرس وتعطي بل الدراسات، تلك يف بالفعل موجودٌة املرح سلوك ومحاكاة
عىل أيًضا نظرة وسنُلقي التطور. يف األطفال مساعدة أثناء املرح تعزيز كيفية عن أفكاًرا
تطور وبني البالغني األشخاص لدى والفكاهة املرح بني االرتباط تناولت التي البحوث

أيًضا. األطفال
تجربة بأنه جميًعا: لنا املألوف بمعناه الفصل هذا يف «املرح» مصطلح سيُستخدم
الضحك بني املؤكد االرتباط من الرغم وعىل التسلية، أو بالسعادة الشعور فينا تثري
عن تعبري فالضحك العلوم؛ يف للدراسة مختلفني مجالني يمثالن فإنهما والفكاهة،
يبعث يشء حدوث إىل واآلخرين نحن وينبهنا األعماق من ينبع الذي العميق الشعور
صوتًا أو حركًة الجسم ويُصدر الفم من هواء يَخرج الضحك، أثناء ويف التسلية. عىل
أن ببساطة يعني وهذا عاطفي»؛ «تمثيل بأنه: الضحك النفس علماء يُعرِّف كليهما. أو
الرغم وعىل بالكامل. أجسادنا عىل وأحيانًا بل وجوهنا، عىل تنعكس اإليجابية املشاعر
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البيئات يف الضحك من به املسموح املقدار بشأن ثقافة بكل الخاصة القواعد اختالف من
تُمارس األرض سطح عىل البرش مجموعات جميع أن ندرك فإننا والخاصة، العامة

الضحك.
تجربة بأنها بالضحك، املرتبطة املجاالت أحد بصفتها «الفكاهة»، وصف يمكن
األمور. يف النظر إلعادة يستوقفنا التناقض من بيشء التوتر أو اإلثارة مشاعر ز تحفِّ
التسلية؛ بلحظة واالستمتاع التناقض ذلك حل محاولة يف الوقفة أو النظر إعادة تساعدنا
«الرياضة من النوع هذا يف املشاركة بفرصة االستمتاع اإلنسان عىل يتعني ولذلك
مناخ يف الفعيل الواقع وبني ع متوقَّ هو ما بني التباين ذلك يَظهر عندما ألنه الذهنية»؛
لهذا االفتتاحي املشهد يف تظهر التي فالطفلة االستمتاع! من بلحظة نَنَْعم تهديدي، غري
عن بالرضا شعرت وقد الشاق، بالعمل اْلتزامات من عليها ما أدَّت أنها أدركْت الفصل
يف حظٍّا األقل األشخاص أجل من التربعات جمع يف الكبار بمساعدة واستمتعت نفسها
ذلك وصف يف باأللفاظ، تالعب عىل تنطوي التي العبارة، تلك ساعدتها وقد منها. الحياة
التربعات جمع حفل يف بَذََلته الذي الشاق فاملجهود حتًما؛ به تشعر كانت الذي التناقض
عىل التهكم استخدام نوقش التهكمية. املفارقة بهذه الفتاة استمتعت لها، مسليًا بدا
العبثية أو الطرافة عن للتعبري وسيلة باعتباره النفس علم مجال يف عاًما خمسني مدار
وليفكورت مارتن ٢٠٠١؛ ليفكورت (انظر كيانني أو حدثني بني التناقض تعكس التي
ويف ودود بأسلوب عنها التعبري جرى إذا التهكمية بالدعابة األفراد يستمتع .(١٩٨٣
مجهوًدا بذلت التي الصغرية الطفلة حالة يف رأينا مثلما املتبادلة، الثقة تسودها مواقف
املجال، هذا يف أُجريت التي البحوث بعض ييل فيما وْلنتناَوْل به. استمتعت ولكنها ا شاقٍّ

واألطفال. البالغني األشخاص من لكلٍّ النفسية بالصحة وعالقتها

الفكاهة بحس الخاصة األبحاث (1)

الفكاهة حس حول أجراها التي بأبحاثه ليفكورت إم هريبرت النفس عالم يشتهر
الفكاهة حول عاًما ثالثني مدار عىل الدراسات من العديد أجرى فقد النفسية؛ والصحة
يقول: وهو هذا؛ الدراسة ملجال اختياره كيفية حول الرؤى بعض لديه وكانت والضحك،

فقد والدي؛ جنازة يف املوقف هيبة عن ابتعاٌد أنه يل بدا ما بوصف قمُت لقد
للتآلف فرصة يمثل وصوب حَدب كل من األرسة أفراد َشْمل لمَّ أنَّ اتضح
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كان بل ، للمتوىفَّ احرتاٍم عدَم حاٍل بأي يعكس ذلك يكن ولم مًعا. واملرح
االستهانة عىل بالقدرة يتميز دائًما والدي كان فقد بعيد؛ حدٍّ إىل لتكريمه
— تتناسب األحيان أغلب يف ُطرفة أو دعابة إلقاء خالل من املواقف بأحلك
حدة؛ أقل بشكل األمر مع يتعاملون اآلخرين تجعل املوقف، مع — ما حدٍّ إىل
شخصية مع تماًما تتناسب الجنازة هذه سادت التي الفكاهة روح كانت فقد
من األهم بها. مشارًكا كان لو نفسها بالطريقة سيترصف كان الذي املتوىف
الجميع جعل الذي األمر تلك؛ الفكاهة بروح األقارب استمتع أَِن وذاك، هذا
بعٍض. تجاه بعُضهم طيبة مشاعر يحملون وهم الجنازة مراسم يغادرون

.(٥-٦ :٢٠٠١ (ليفكورت

قال فقد اليوم؛ ذلك يف قيلت تهكمية جملة عن مثاًال ليعطيَنا حديثه ليفكورت يواصل
ستتكالب — بالحدائق االعتناء يعشق كان الذي ليفكورت والد — إيرف جسد إن أحدهم
دعابٍة بحسِّ يتمتع كان والده أن ذََكَر قد ليفكورت أن الحظ األرض! ديدان اآلن عليه
األرسة هذه أفراد بني العالقات تعززت فقد كثريًا؛ السمة هذه من األرسة واستفادت رائٍع،
أن أيًضا ليفكورت وذكر والده. جنازة يف سائدة كانت التي واملرح الدعابة أجواء بفضل
قد والتأقلم باملرح الشعور أجل من للفكاهة الناس باستخدام املقرتنة اإليجابية الجوانب
ستينيات يف الرسيري عمله أثناء ففي املهنية؛ حياته من مبكرة مرحلة يف اهتمامه أثارت
التكيُّف بسهولة املقرتنة اإلنسانية الجوانب يدرك أن ليفكورت حاول العرشين، القرن
عىل الناس بقدرة املتعلقة املفاهيم دراسة وبعد العسرية. املواقف اجتياز عىل القدرة أو
عىل بناءً تركيزه موضوع تغيري ليفكورت قرر َعقد، من ألكثر العسرية املواقف مع التأقلم
الفكاهة دراسة سوردوني منه طلب فقد سوردوني؛ كارل وهو الطالب، أحد من إلحاح
ونِرشِه الفكاهة روح حول بحٍث إجراءِ يف كالهما ورشع للتأقلم، اسرتاتيجيًة باعتبارها
اإليجابي وتأثريها الفكاهة عىل البحثي ليفكورت تركيز انصبَّ الحني، ذلك ومنذ مًعا.

اإلنسان. عىل
َدَرَس فقد بالغني؛ أشخاص عىل بالفكاهة املتعلقة البحوث معظم أُجريت وقد
للتأقلم كآليَّة بقيمتها املقرتنة الجوانب من العديد واكتشفوا الفكاهة، وزمالؤه ليفكورت
بقدٍر يتمتعون الذين األشخاص أن ليفكورت واكتشف التكيُّف، عىل القدرة عىل وداللة
مشاعر أو التأثري عىل قدرة لديهم فُهم النفس؛ عن بالرضا ينعمون الفكاهة روح من جيٍد
أنه كما العالم، يف أقدامهم وترسيخ حياتهم توجيه عىل بقدرتهم يتعلق فيما إيجابية
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الشخص سمات فِمن إليهم؛ هًة موجَّ الدعابة كانت وإن حتى يغضبوا، أن السهل من ليس
ملفارقٍة فريسًة َوَقَع أنه إدراكه رغم الضحك عىل قدرتُُه النفسية بالصحة يتمتع الذي
التواصل من النمط هذا أن عىل اآلخرين لألفراد إشارة هو إنما الضحك وهذا ما. تهكميٍة
يحذِّر ذلك مع بالعالقات. االهتمام يُظهر مشجع اجتماعي فعلٍّ ردُّ أنه كما مقبول،
ضد تماًما سلبية بطريقة الفكاهُة بها تُستخدم أن يمكن ُطُرق ثمة أنه من ليفكورت
«الفكاهة عليها يُطلق وإليذائهم، اآلخرين من للسخرية الفكاهة استُخِدمت فإذا اآلخرين،
الرتكيز فإن للفكاهة، السلبي باالستخدام تتعلق بحوث وجود من الرغم وعىل العدائية».
يعتربها قد والتي للفكاهة، اإليجابية االستخدامات عىل منصبٍّا يبقى الفصل لهذا األسايس
عىل العالقات إقامة من َقْدٌر ويعتمد املرح. لتعزيز وسيلًة واألطفال البالغون األشخاص

الفكاهة. استخدام
اإلنسان؛ حياة يف إيجابيًة قًوى الفكاهَة البحوث هذه من العديُد يَعترب عام، بشكل
١٩٨٣م عام يف ليفكورت إم وهريبرت مارتن إيه رود ِمن كلٌّ أجراه الذي البحث ففي
الذين البالغني األشخاص أن وجدا النفسية، بالصحة لالرتقاء كوسيلة الفكاهة حول
السلبية األحداث مع التعامل عىل أقدر كانوا الفكاهة روح من جيٍد بقدٍر يتمتعون
ح توضِّ النتائج هذه أن الباحثان ويعتقد إيجابي، بشكل املزاجية حاالتهم يف والتحكم
البالغني لألشخاص النفسية الصحة تتحسن إذ الشدائد؛ أمام ا َمَصدٍّ تمثل الفكاهة أن
أن عىل لآلخرين داللًة الفكاهة استخداُم ويمثل حياتهم. يف السائدة الفكاهة بفضل
النفسية بالصحة مرتبطة وهي عليها، املحافظة املهم ومن قائمة، االجتماعية العالقات
أحد الفكاهة روح تكون أن يمكن كيف البحثية الدراسات بعض وتوضح لألفراد.
بني بالعالقة املتعلقة الدراسات من العديد ففي أيًضا؛ البدنية بالصحة املرتبطة العوامل
أفضل أحد تمثل الفكاهة أن الباحثون اكتشف مثًال، املناعية االستجابة وضعف التوتر
الرسطان. عالج تلقي مثل عصيبة ظروف ظل يف حتى اإليجابية، النتائج عىل املؤرشات

بليفكورت. الخاص املثال هذا ْل وْلتتأمَّ
من املناعي الجهاز من عينات بأخذ فيها قاموا دراسة وزمالؤه ليفكورت نرش
اتضح وبعده. فكاهي لحوار االستماع قبل وذلك املشاركني، دم من عينات أخذ خالل
من أعىل نسبة دمائهم يف لديهم كانت الفكاهي الحوار إىل استمعوا الذين املشاركني أن
ممن الدراسة يف اآلخرين املشاركني عن القوي املناعي بالجهاز الخاصة الكيميائية املواد
.(١٩٩٠ وكوينيمان وديفيدسون-كاتز ليفكورت (انظر الفكاهي الحوار إىل يستمعوا لم
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يكونون عندما األشخاص بأن لالعتقاد النفس علماء وغريها النتائج هذه دفعت وقد
املناعية؛ أجهزتهم عىل املحافظة عىل قدرتهم تزداد الفكاهة، بروح ويتمتعون متفائلني
التفاعل حول رائعة نتيجة هي كم البدنية. صحتهم تعزيز إىل ثَمَّ من يؤدي الذي األمر

والجسد! الروح بني

بالضحك الخاصة األبحاث (2)

تثبت تاريخية تقارير وثمة اإليجابية، البدنية والنتائج الضحك بني أيًضا عالقة هناك
عرش الثاني القرنني منذ وذلك للضحك، البدنية بالفوائد يُِشيدون كانوا الفالسفة أن
به قام الذي العمل إىل الشأن هذا يف (٢٠٠١) ليفكورت ويشري امليالديني، عرش والثالث
جيه جيه الدكتور وضع ١٩٢٨م: عام يف فوردهام جامعة يف يعمل كان أمريكي طبيب
الضحك وأن املريض، لصحة األمثل املؤرش هي النفسية الحالة أن مفادها نظريًة والش
من لوقت الضحك يف واستغرق املرء ضحك فإذا باآلخر؛ أحدهما يرتبطان والصحة
لم ولكن والش. الدكتور نظر وجهة من أفضل بصحة يتمتع بأنه ينبئ ذلك فإن الزمن،
حتى املتحدة الواليات يف عقود عدة مدار عىل «عالج» ك الضحك عن كافية أبحاٌث تُْجَر
تزايُد اإليجابي النفس علم أبحاث زيادَة وصاَحَب اإليجابي. النفس علم حركة ظهرت

الصحة. عىل الدالة املؤرشات كأحد بالضحك االهتمام
والضحك لإلنسان البدنية الصحة بني االرتباط بدأ العرشين، القرن ثمانينيات بحلول
الخاصة الدراسات بفضل املزاعم هذه تدعم بيانات لديهم كان الباحثني. أمام يتجىلَّ
يتسبب املثال، سبيل عىل العلوم. يف األخرى البحثية واملعالجات القلب رضبات بمعدل
يمثالن أنهما يُعتقد أمران وهما والتنفس، القلب رضبات معدل زيادة يف الضحك
بالرنني التصوير ظهور ومع العرشين القرن تسعينيات وبحلول البدنية. للصحة مؤًرشا
ودون أكرب، بسهولة للمخ الطبيعي النشاط رؤية من الباحثون تَمكَّن املغناطييس،
التصوير أتاح وقد أخرى. تدخلية معاينات أي إجراء أو الجمجمة فتح إىل االضطرار
تطوًرا يشكل ما وهو فعليٍّا، الضحك أثناء املخ نشاط مشاهدة إمكانية املغناطييس بالرنني
الفسيولوجية االستجابات سائر مع الحال هي ومثلما السابقة. بالدراسات مقارنة كبريًا
األخرى والكيميائية العصبية األفعال بردود الضحك ارتباط اتضح اإلنسان، لدى األخرى

املغناطييس. بالرنني التصوير بواسطة وذلك املخ، يف
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وكيمياء الضحك مجال يف والباحث النفيس الطبيب فراي، إف ويليام اكتشف
من العديد يعزِّز الضحك أن ح ترجِّ التي املبكرة النظريات تَْدعم أدلًة دراساته يف املخ،
رضبات معدالت تزداد اإلنسان يضحك فعندما ٢٠٠٢)؛ فراي (انظر الجسم أجهزة
الكيميائية املواد وهي اإلندورفينات، إفراز عىل عالوة املناعية، والوظيفة والتنفس القلب
التشغيل محطة يمثل املخ أن تخيل اإلنسان. جسم يف بالسعادة» «الشعور عن املسئولة
وإدراك مالحظة األشخاصيف يساعد املخ أن فراي ويرى األنشطة. هذه لجميع األساسية
أن كما دعابة، أنه عىل وترجمته استيعابه سيجري الذي التناقض أو الغموض موطن
فراي ويستطرد الضحك. يف يتمثل الذي الفسيولوجي الفعل بردِّ اإلشارة يُصدر املخ
باالستجابات الضحك ارتباط كيفية استكشاف َطْور يف يزالون ال الباحثني إن قائًال
يدركون ال علميٍّا، مجتمًعا بصفتهم الباحثني، أن مثًال فراي ينبهنا األخرى. الفسيولوجية
نفسه بالقْدر يتمتعون ال نادًرا إال يضحكون ال الذين األشخاص كان إذا ما اآلن حتى
التي الدراسات من محدود عدد وهناك كثريًا. يضحكون من بها ينعم التي الصحة من
قياس مثل التصميم، يف خلل أوُجه بها وكان املجموعات هذه بني مقارنات بإجراء قامت
طولية بيانات توجد وال طويلة. زمنية فرتة مدار عىل وليس واحد وقت يف املشاركني
الضحك فسيولوجيا أن ندرك إننا الشأن هذا يف نقول أن ويكفينا النتائج، هذه تدعم
أخرى استجابات ز يحفِّ املخ وأن املغناطييس، بالرنني التصوير خالل من تظهر أن يمكن

للصحة. ومعززة إيجابية أنها يُعتقد الجسم يف
عالقات إقامة يف املساعدة فوائد عىل فعالوة أيًضا؛ نفسية بفوائد الضحك يتميز
الحياة يف العصيبة املواقف اجتياز يف الناس يساعد أن للضحك يمكن وتوطيدها،
كيلتنر دارش النفس عاملا أجرى وقد خسارة. تكبُّد بعد االكتئاب أعراض من والتخفيف
املكلومني األقارب عىل دراسًة الخسارة، مع التأقلم دراسة يف الخبريان بونانو، إيه وجورج
فكاهي موقف يف الضحك من تمكَّنوا َمن أن إىل العاملان وخلص شخصعزيز، فقدان بعد
غريهم عن خسارتهم مع التأقلم عىل أقدر كانوا القريب وفاة من أشهر ستة غضون يف
الباحثان هذان يَعتقد .(١٩٩٧ وبونانو (كيلتنر األوىل األشهر تلك يف كمًدا أكثر كانوا ممن
عىل اآلخرين مع للتواصل عزيز شخص فقدان عىل املفجوعني األشخاص استعداد أن
من بدًال حياتهم، شئون يف واالنخراط ُقُدًما، للميض استعدادهم إىل يشري إيجابي نحو
انخرطوا أنهم دراستهما يف املشرتكون أفاد وعندما العزيز. الشخص خسارة عىل الرتكيز
من ونابعة صادقة ضحكة أْي العني، وعضالت الفم تحريك عىل انطوي الذي الضحك يف
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يف ينخرطوا لم بمن مقارنة التوتر، معدالت بانخفاض اقرتن الضحك هذا فإن األعماق،
الكلية واملتعة اإليجابية االنفعاالت كانت الضحكات هذه خضمِّ ويف نفسه، بالقدر الضحك
اجتماعية بروابط تمتعوا أكثر ضحكوا َمن أن أيًضا وبونانو كيلتنر اكتشف عاليتني.
أقدر هم الضحك يمكنهم الذين األشخاص أن الباحثان ويعتقد اآلخرين، مع أفضل
الفكاهة بني عالقات وجود البيانات هذه وتدعم االجتماعية. العالقات عىل املحافظة عىل

البالغني. األشخاص لدى السليم واألداء والضحك
الجوانب لرؤية النزعة هذه نقل كيفية إىل الفصل هذا من التايل القسم يف نتطرق
األطفال، إىل البالغني األشخاص من البهجة بلحظات واالستمتاع للمواقف اإليجابية

امَلَلكة. لهذه األطفال تطوير وكيفية

الفكاهة ِلِحسِّ األطفال تطوير (3)

لدى عاب الصِّ مع التكيُّف عىل القدرة مجال يف متخصصٌة نفٍس عاملُة ماستن إس آن
الفكاهة حس تطور عىل دراسات ماستن أَْجرت األول. الفصل يف ناقشناه الذي األطفال،
عام يف ماستن ودوَّنت الصعاب. مع التكيُّف عىل قدرتهم عىل كمؤرش األطفال لدى
الفكاهة ِلِحسِّ األطفال بتطوير يتعلق فيما آنذاك املعروفة باألشياء ملخًصا ١٩٨٦
حسَّ فإن ع، الرُّضَّ أو الصغار لألطفال بالنسبة األخرى. اإليجابية بالسلوكيات وعالقته
االجتماعية العالقة إن أي الرضيع؛ والطفل األم بني العالقة تعزيز يف يساعد الفكاهة
يستمتعون أشهر ستة عمر من ع الرُّضَّ فاألطفال الفكاهة؛ حسِّ خالل من تَتعزَّز األوىل
ابتساماتهم تظهر حيث األخرى؛ اللهو أفعال ممارسة عند أو ألقدامهم األمهات بمداعبة
تمثِّل البالغني، سلوكيات كافة مع الحال هي وكما الجميع. أمام العالية وضحكاتهم
التحاق ومع للغاية. الصغار حتى األطفال، به يَحتذي نموذًجا اللعب ملمارسة الدعوة
األساليب أحد باعتبارها الفكاهة إىل الباحثون ينظر األطفال، رياض بمرحلة األطفال
الدعابة يستخدمون األطفال أن أيًضا اكتشفوا كما اآلخرين، مع للتكيف االجتماعية
ويبتسم الصحيح وضعه الستعادة ُمرسًعا يقفز ثم األرض عىل الطفل يتعثَّر فقد للتأقلم؛
إنها حيث متبادًال؛ تشجيًعا واالبتسامات الدعابات مشاركة تمثِّل ذلك؟!» فعل «من قائًال:
وقت يف األطفال ويدرك املستقبل، يف مرغوبًة وتبقى االجتماعي التفاعل عىل املتعة تضفي

االجتماعية. عالقاتهم يف ملساعدتهم الفكاهة استخدام كيفية للغاية مبكر
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األخرى، اإليجابية السلوكيات ارتباط مدى حول دراسة ١٩٨٦م عام ماستن أَْجرت
اكتشفت عمرهم. من عرشة والرابعة العارشة بني األطفال لدى بالفكاهة الكفاءة، أو
الفكاهة. ِلِحسِّ األطفال باستخدام واملعرفية االجتماعية الكفاءة من كلٍّ ارتباط ماستن
كأشخاص إليهم يُنظر إذ جيد؛ فكاهة ِبحسِّ يتمتعون الذين برفاقهم األطفال يَسعد
حسِّ استخدام من األطفال يتمكن أن وقبل ملصادقتهم. الجميع ويسعى عام بشكل أَْكفاء
والتعامل معينة معلومات إىل الوصول عىل قادرين يكونوا أن يجب اآلخر، مع الفكاهة
إطالق أو ساخر) تعليق أو (كدعابة للمزاح لفظي تجسيد وإصدار رمزية، بطريقة معها
مجموعة من مثاًال اآلن وْلنتناَوِل آخر. شخص ذكرها التي الدعابة إدراك عىل تدل ضحكة

املراهقة. قبل ما مرحلِة يف الفتيات من

يصطحبهن عاًما عرش اثنَي يَبْلُْغَن فتيات ست وبصحبته سيارته األب يقود
عن بينهن دائرة مناقشة هناك أن ويالِحظ القدم، كرة مباريات إلحدى
جميًعا كانوا لو كما األتراك تنميط نحو يميل حديثهنَّ كان األتراك. األشخاص
يقاطع الدولة. ُمواطني من العديد َعَرْفَن الفتيات أن لو وكما للعنف، مؤيدين
بتنميط اآلن تخاطْرَن أنتنَّ مهًال، «مهًال سؤاًال: إليهنَّ َه ليوجِّ الفتيات األب
فرتدُّ تركيا؟» من شخص أيَّ منكن أيٌّ تعرف فهل األتراك؛ املواطنني جميع
الرتكية الحروب تاريخ يدرْسَن كنَّ بأنهنَّ األمر َن ْ يفرسِّ ولكنهنَّ «كال.» الفتيات:
استدرجُهنَّ للفتيات، يقولها أخرى أفكار لتجميع محاولة ويف املدرسة. يف
َوْصف بالفعل الفتيات استطاعت الرتكية. الحروب حول أكثر للحديث األب
مع ورصاعاتها تركيا من اندلعت أنها بدا التي واملعارك الحروب من العديد
يف حدثت الواقعة هذه ألن نظًرا فكرة؛ لألب خطرت وحينئٍذ األخرى، الدول
وبعد للعراق، املتحدة الواليات قادته الذي الغزو شهد الذي ٢٠٠٣م، عام
يقول أفغانستان، إىل وحلفائها املتحدة الواليات دخول من سنوات بضع
خاضتها التي الحروب من العديد عىل بالفعل مطَّلعاٌت إنكنَّ «حسنًا، األب:
يف تشرتك لم التي املتحدة الواليات من النقيض عىل فهي الرتكية، الحكومات
ية، مدوِّ ضحكات يف السيارة يف الفتيات كل تنفجر وهنا دولية!» رصاعات أي
واستخدام املفارقة ثنايا يف وردت التي «الحقيقة» عىل فتيات بضع وتعلق

التنميط. يف أسلوبهنَّ من للتخفيف للتهكم األب
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وصديقاتها؛ وابنته األب بني جرى الذي الحوار هذا يف املستفادة الدروس من العديد هناك
أكثر للحديث املجال أمامهنَّ أفسح أن وبعد األتراك، لتنميط نزعتهنَّ َمْحَق األب أراد بدايًة
املتحدة، الواليات ملواطني فبالنسبة فكرة؛ له طرأت ، لديهنَّ األفكار هذه تكوُّن أسباب عن
أثناء الفتيات فهؤالء دوليٍّا؛ رصاًعا والعرشين الحادي القرن من األوىل السنوات شهدت
، ِبِبيئاتهنَّ والخارجية الداخلية السمات من العديد أظهْرَن القدم كرة ملباراة ههن توجُّ

املستوى. هذا عىل الدعابة يف لالشرتاك رضورية تُعد والتي
وجهات مراجعِة يف الفتيات يساعد أن املهتمني البالغني األشخاص أحد قرر بداية،
استخدام وكان الدعابة. من بقدٍر لآلخر تنميطهنَّ اكتشاف نحو برفق دْفِعهن ثم ، نظرهنَّ
فاعليته أثبت قد يَنتهْجنَه الذي التنميط سخافة مدى إدراك يف الفتيات ملساعدة التهكُّم
هؤالء كانت الحقائق. يدرْكَن فهنَّ للفتيات، التطوري املستوى وعىل األمر، نهاية يف
خاضتا املتحدة والواليات تركيا من كالٍّ أن يُدرْكَن عاًما عرش اثني يَبْلْغَن الالئي الفتيات
أن قبل الرتكي للتاريخ بمناقشتهنَّ تحفيزهنَّ جرى فقد املعريف الصعيد وعىل رصاعات،
األُلفة بجوِّ مستمتعاٍت الفتيات كانت لألشخاص. النمطي التصوير عن لفظيٍّا َْن يعربِّ
إىل يشري «التنميط» ملصطلح األب استخدام أن أيًضا وأدرْكَن مًعا، املعلومات وتباُدل
مستعداٍت الفتيات كانت لهم. َغبنًا يشكِّل مما عادلة؛ غري بصورة الغري يصنِّْفَن أنهنَّ
يف نحوه االجتماعي االلتزام من وقدًرا الثقة من قدًرا يعكس ما وهو األب، إىل لإلنصات
املعريف اهتمامهنَّ مستوى كان كما اجتماعية. عالقة لتوطيد استعداًدا أِي حديثه؛ أثناء

الحديث. يف األب ل تدخَّ عندما مرتفًعا واالجتماعي
املفارقة، الفتيات أدركت واألمريكي، الرتكي الشعبني بني مقارنة األب عقد وعندما
مع التعامل من الفتيات تمكنت ثَمَّ ومن املتحدة؛ الواليات عن حديثه يف الكامن والتنافر
جميع تصنيف أن وأدرْكَن فضولهنَّ األمر أثار فقد ما؛ حدٍّ إىل مجرد بأسلوب املوضوع
حفز وقد أيًضا. عليهنَّ ينطبق نفسه اليشء ألن سخيٌف؛ أمٌر مًعا األتراك األشخاص
من لجزءٍ للتفكري عقولهنَّ املتحدة» الواليات من النقيض «عىل لألب الساخر التعليق
تَمتََّعت الحديث. تناُقض أدرْكَن عندما ية ُمدوِّ ضحكات يف انفجارهنَّ إىل أدى مما الثانية؛
استيعاب لهنَّ أتاَح الواقعية، املعلومات إدراك من ما، حدٍّ إىل عاٍل، بمستًوى الفتيات
التنميط نزعة وأدرْكَن بالضحك أنفسهنَّ من وَسِخْرَن املناسب، بالشكل الحديث تناُقض
بفضل هذا كل َق تَحقَّ املناقشة. سادت التي التوتر حدة ُكرست ثَمَّ ومن أظهْرنَها؛ التي

للفتيات. األب نه لقَّ الذي الدرس غلَّفت التي الدعابة من يسري قدر استخدام

170



املرح تعزيز

ويمكنهم الحقائق يدركون الذين فاألطفال ١٩٨٦م، عام يف ماستن رجحت ومثلما
الفكاهة استخدام من سيتمكنون أنهم املحتمل من مجردة، بصورة املعلومات استخدام
بحثها، نتائج ماستن ناقشت وعندما عليها. واملحافظة عالقات إلقامة معقدة بأساليب
عىل بالتأكيد لنا تسمح ال فالبيانات إليها؛ االنتباه ينبغي التي التنبيهات بعض ذكرت
األطفال من سعادًة أو ذكاءً أكثر سيكونون الفكاهة ِحسَّ يستخدمون الذين األطفال أن
األطفال، لدى الفكاهة بحسِّ واالجتماعية املعرفية الكفاءة ترتبط عام، وبشكل اآلخرين.

اآلخر. يف يؤثر أيهما تحديد من الباحثون يتمكن لم ذلك، وبرغم
والنجاح األقران مع اإليجابية العالقات بني صلة بوجود وزمالؤها ماستن تعتقد
أَْجرتها التي الدراسة ويف أيًضا. العالقات هذه يف دور له الفكاهة حس وأن الدرايس،
فكاهة بحسِّ يتمتعون كانوا الذين األطفال معلِمي أن ماستن اكتشفت ١٩٨٦م، عام يف
كيفية تحديد عدم من الرغم وعىل الدرايس. الصف يف بالكفاءة يتمتعون أنهم ذكروا عاٍل
أحَد الفكاهة حسُّ يبقى تماًما، البيانات هذه تبايُن ومدى الفكاهة ِلِحسِّ األطفال تطوير
من بقدر يتمتعون األطفال أن إىل الفكاهة ِحسُّ يشري األطفال. تطور يف املهمة العوامل
الجيدة. النفسية للصحة مؤرشان وكالهما نعرفه، ما وهذا واالجتماعي، املعريف الوعي
يف بدورهم قيامهم يف الفكاهة ِلِحسِّ اآلباء استخدام حول أيًضا البيانات بعض ولدينا

أطفالهم. نمو تيسري

الفكاهة ِلِحسِّ الوالدين نقل (4)

الصحة بتطور لالرتقاء الكتاب هذا يف الواردة األخرى املقاييس مع الحال هي كما
يف البالغني الرعاية مقدِّمي عىل كبري، حدٍّ إىل األطفال، يعتمد األطفال، لدى النفسية
أن يمكن الجيدة النفسية فالصحة إيجابي؛ بأسلوب واملرح الدعابة الستخدام حياتهم
مثاًال يُعد السابقة الرواية يف َوَرَد الذي فاألب واملرح؛ الفكاهة حسِّ خالل من تتَعزَّز
اكتشف وقد به. ويقتدوا األطفال يالحظه أن يمكن الذي البالغ الشخص لنموذج جيًدا
لدى الفكاهة حسِّ تطور وبني أطفالهم مع اآلباء سلوكيات بني الروابط بعض باحثون

األطفال.
(٢٠٠٧ يناير شخيص، (لقاء كوجان وناثان بلوك جاك البارزان النفس عاملا اكتشف
الفكاهة. ِلِحسِّ واستخدامهم األوالد لدى باالستقاللية أنبأت اآلباء لدى املزاح نزعة أن
تفاعلهم أثناء سنوات ثالث عمر من بدايًة األطفال عىل طولية دراسة وكوجان بلوك أجرى
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النفس عاملا كان عاًما. عرش ثمانية بلغوا حتى األطفال هؤالء بمتابعة وقاموا آبائهم، مع
املبكرة الطفولة مرحلة يف الوالدين سلوكيات بني االرتباط احتمالية بدراسة نْي مهتمَّ هذان
واآلباء األمهات أن إىل الدراسة وخلصت البلوغ، أوائل مرحلة يف أطفالهم تطور وبني
أوالد لديهم كان سنوات الثالث عمر يف األوالد مع واملرح املزاح كثريًا استخدموا الذين
آباؤهم يتميز الذين فاألوالد عرشة؛ الثامنة سن يف الدعابة وروح باالستقاللية يتميزون

عاًما. عرش ثمانية بلوغهم عند طيبة نفسية نتائج حققوا املرح بحب وأمهاتهم
مدار عىل عاًما عرش الثمانية ذوي األوالد هؤالء عىل لدراساٍت الباحثني إجراء وبعد
قمنا أننا تَذكَّْر لآلباء. الرائعة السمة تلك من بشدٍة استفادوا أنهم بدا سنوات، عدة
التي السلوكية باألعراف يتعلق فيما الثقافية االختالفات بدراسة السادس الفصل يف
األوالد هؤالء أن وكوجان بلوك اكتشف الجماعية. بالنزعة الفردية النزعة مقارنة تتضمن
إعالؤهم بدا حيث املتحدة؛ الواليات يف للغاية السائد الثقايف الُعرَف بالفعل اكتسبوا قد
املتوسطة الطبقة إىل املنتمون البيض األوالد هؤالء كان فقد واالستقاللية؛ الفردية لقيمتَي
وفًقا أوالدهم تنشئة يف نجحوا قد اآلباء أن عىل يدل مما باالستقاللية؛ يتمتعون غالبًا
ِبِحسِّ يتمتعون آباء بني نشئوا الذين األوالد هؤالء حظي ذلك، إىل إضافة الثقايف. للُعرف
آباءٌ تربيتَهم تَوىلَّ الذين باألوالد مقارنة حياتهم يف املرح من أعىل بمستًوى الفكاهة
أن ح تُرجِّ التي الفرضية البيانات هذه وتدعم الفكاهة. حسِّ من أقل بقدر يتسمون
تجسيد إن األطفال. به يَحتذي نموذًجا أطفالهم مع الفكاهة ِلِحسِّ اآلباء استخدام يكون
الجيدة، النفسية الصحة لتطوير الفعالية شديدة تعليمية أداة يُعد السلوكي النموذج
أساليب مع جنب إىل جنبًا الفكاهة ِلِحسِّ اآلباء استخدام كيفية توضح بيانات وهناك

أيًضا. التأديب
فالجهود باآلباء، الخاصة التأديب أساليب بدراسة الرابع الفصل يف قمنا أننا تَذكَّْر
فهم يف أطفالهم تساعد السلوكية املعايري عن واضحة قواعد لوضع اآلباء يبذلها التي
معايريَهم األطفال اتباع يف يأملون الذين البالغني أن تَذكَّْر ذلك، عىل عالوة توقعاتهم.
األطفال تشجيع عند أنه بمعنى لتوجيههم؛ الحث أسلوب يستخدموا أن ينبغي السلوكية
بتبنِّي األطفال يقوم أن يُرجح معهم، الوالدان يضعها التي السلوكية املعايري ملناقشة
باملحافظة اآلباء مرونة من النوع هذا ويرتبط بهم. الخاصة املعايري بصفتها املعايري هذه
الرسائل األطفال يستوعب أن املرجح ومن واألطفال، اآلباء بني العالقات يف املودة عىل
اآلباء استخدام تناولت التي القليلة الدراسات إحدى فْلنستعِرْض البالغني. من الواردة
األطفال. مع املودة عىل املحافظة يف تساعد التي التأديبية أساليبهم يف الفكاهة ِلِحسِّ

172



املرح تعزيز

يف الفكاهة ِلِحسِّ اآلباء استخدام عن دراسة ريجر أليسيا نرشت ٢٠٠٤م، عام يف
بدراسة ريجر أليسيا قامت .(٢٠٠٤ ورينداك (ريجر إعاقات ذوو أطفال لديها التي األَُرس
املستخدمة الرتبية أساليب تتضمن أن رضورة عىل الحياتية ظروفها انطوت التي األَُرس
ِحسَّ استخدمت األَُرس هذه أن ريجر اكتشفت إعاقة. حالة يعاني واحد لطفل مراعاًة
السلوكيات إىل لالستجابة كاسرتاتيجية استخدامه بينها من متنوعة، ألسباب الفكاهة
«متمكنة»، أَُرس أنها عىل األَُرس هذه ريجر َوَصَفت وقد األطفال. من العدوانية أو السلبية
التعامل عند القوة نقاط بمراعاة خاص منظور لديهما اللذين الوالدين أن بهذا وقصدت
يمكنهما بل فقط، اإلعاقة حالة مع التأقلم عىل قدراتهما تقترص ال أبنائهما جميع مع
أحَد الفكاهة ِحسُّ كان عالقاتها. وإيجابية تماسكها عىل الحفاظ يف األرسة مساعدة
الفكاهَة اآلباءُ هؤالء اعترب فقد األَُرس؛ لهذه اإلطار ذلك يف للغاية اإليجابية القوة مواطن
لحل أداة وأنها السلبية، السلوكيات من الحد ذلك يف بما أطفالهم، تعليم أساليب أحَد

األَُرسية. العالقات استقرار عىل للمحافظة وسيلة أنها جانب إىل املشكالت
إي جوان التطور، مجال يف املتخصصتان النفس عاملتا ابتكرت ،١٩٩٤ عام يف
العديد باستخدام الفعالة الرتبية ألساليب نموذًجا جودناو، جيه وجاكلني جروزيك
يتعلق فيما البحث سنوات من العديد َصتا َلخَّ وقد نظريتهما، يف البارزة العوامل من
التي الِقيَم اعتناق يف األطفال تساعد والتي الوالدان، يطبقها التي التأديب بأساليب
التأديبية األساليب يف واملودة الحث استخدام الباحثتان هاتان تؤيد الوالدان. بها يؤمن
العالقة عن أبحاث إجراء رضورة إىل ١٩٩٤م عام يف وأشارتا الوالدان، يستخدمها التي
الجانب هذا تجاهل تم ولكن اآلباء، يتبعها التي التأديبية والوسائل الفكاهة ِحسِّ بني
عام من يونيو يف جرى شخيص لقاء يف جروزيك ذكرت وقد تقريبًا. النفس مجال يف
جيًدا، أطفالهم مع الفكاهة ِلِحسِّ اآلباء استخدام يَْدرسوا لم النفس علماء أن ٢٠٠٧م
النفس بعلم االهتمام تزايد ظل ويف ة. ملحَّ بصورة مطلوبة الدراسات هذه مثل وأن
فعمٌل الحًقا؛ الفكاهة ِحسِّ باستخدام املتعلقة البحوث من املزيد يُجرى ربما اإليجابي،
أنه كما البحوث، من املزيد بإجراء وعًدا طياته يف يحمل ريجر أليسيا به قامت كالذي
يف الخرباء النفس علماء أحد بصفته سابًقا نوقش الذي مارتن، إيه رود لعمل دعًما يمثل

البالغني. األشخاص لدى والتأقلم الفكاهة ِحسِّ دراسة مجال
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األطفال وتأقلم الفكاهة ِحسُّ (5)

(مارتن األطفال حياة يف الفكاهة فوائد عن للحديث كامًال فصًال أيًضا مارتن أفرد
النمو، أثناء للتأقلم كوسيلة الفكاهة ِلِحسِّ األطفال استخدام مارتن يَِصف .(١٩٨٩
تتميز وضحٍك فكاهيٍّ ِبِحسٍّ العسرية املواقف مواجهة يمكنها التي الطفلة أن ويذكر
األَُرسية والتوترات واالكتئاب النزاع إن بها. الخاصة التأقلم منهجية يف رائعة بمهارة
سلوكياٍت عىل اإلقدام عىل األطفال تشجع قد املدرسة أو الحي محيط يف األقران وضغوط
للمهارات األطفال تطوير عىل يتوقف ذلك أن ورغم البالغني، األشخاص لدى مقبولة غري
أو النزاع حدة من للتخفيف الدعابة استخدام أن مارتن يَذكر واالجتماعية، املعرفية
مختلف». «منظور من املشكلة يف للتأمل فرصة الطفلة يعطي املشكالت حل يف املساعدة

املتناقض. الحديث أو التهكم استخدام أهمية ثانية ندرك وهنا
يف وصفُت فقد ممتع؛ تناُقض وجود عىل ينطوي الفكاهة ِحسِّ تعريف أن تَذكَّْر
مالحظة عىل عاًما عرش اثني يَبلْغَن الالتي القدم كرة العبات قدرة الفصل هذا بداية
ساعدهنَّ وقد الرتكي، للشعب التنميطية تعليقاتهنَّ يف الكامن والتناقض الحقائق وإدراك
والواليات تركيا من املختلفني األشخاص بني املقارنة يف اتضح الذي التناقض، هذا إدراك
اإلطار تغري أو املختلف»، «املنظوُر هذا أتاح كما ، نظرهنَّ وجهات تغيري يف املتحدة،
التوتر حالة من والتخلِص به، يؤمنَّ ُكنَّ ما سخافة وإدراك للتأمِل الفرصَة ، لهنَّ املرجعي
واستيعاب الفكاهة ِحسِّ مالحظة من األطفال يتمكن الظروف، هذه مثل ويف . بينهنَّ
الفكاهة َفِحسُّ لآلخرين؛ أو لهم تهديد أي من الحد خالل من النزاع حسم عىل قدرته

اآلخرين. مع التأقلم يف األطفال يساعد
جيٍد، فكاهيٍّ ِبِحسٍّ يتمتعون ممن األطفال هؤالء مثل إن قائًال مارتن ويستطرد
أقرانهم ِقبل من إيجابية بصورة إليهم يُنظر املرجعي، إطارهم تغيري عىل القدرة أِي
كما كبالغني. أفضل نفسية بصحة يتمتعوا أن يُرجح كما البالغني، األشخاص ِقبل ومن
عىل املحافظة يف األشخاص يساعد الفكاهة ِلِحسِّ الصحيح االستخدام أن مارتن يرى
جيدة نفسية بصحة تتمتع التي فالطفلة عام، وبشكل بينهم. القائمة العالقات أوارص
إشارة الجيد الفكاهة ِحسُّ يمثل كما مالئم، نحو عىل الفكاهة ِحسِّ استخدام بمقدورها
الصحة عالمات وستتجىل للسعادة؛ مصدًرا ستكون الطفلة مع التفاعالت بأن لآلخرين

الجميع. أمام للطفلة الجيدة النفسية
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األطفال لدى الفكاهة ِحسِّ تطور حول مؤلًَّفا ماجي إيه بول النفس عالم َوَضَع
وأخصائيِّي النفس علماء من ملجموعة آنذاك املبكرة الجهود ماجي ذََكر .(١٩٨٩ (ماجي
املحتملة العملية والتطبيقات األطفال لدى الفكاهة ِحسِّ تطور َفْهم إىل الهادفة الرتبية
يرتبط الفكاهة ِحسِّ ر تطوُّ أن ماجي وذكر األخرى، التطور مناحي عىل املهارة لهذه
ماستن من كلٍّ طرح مع تماًما يتطابق ما وهو األخرى، املهارات اكتساب بعملية
حتى أحد يتوصل لم ولكن واجتماعية، معرفية مهارات تتضمن املهارات هذه ومارتن.
أن ماجي وذكر أخرى. مهارات اكتساب عملية إىل الفكاهة حس يرتجم كيف ملعرفة اآلن
االنفعاالت وتحفيز التعلُّم عىل تشجيعهم خالل من األطفال تطور يُعزِّز الفكاهة حس
يساعد أن املرجح ومن نفسها. بالطريقة االجتماعية العالقات ويُعزز لديهم، اإليجابية
يف لدينا يتوفر ال ولكن التعلم، عىل األطفال قدرة تعزيز يف املعلمني لدى الفكاهة حس
بيانات توفري يصعب وربما املزاعم، هذه تدعم التي البيانات من الكثري نفسه الوقت
وقد الجيدة. البحثية األطروحات إحدى تُمثِّل ذلك رغم ولكنها النظرية، لهذه إحصائية
الدرايس، الصف يف الفكاهة حس استخدام تَدعم بياناٍت مؤخًرا أُجريت دراساٌت أفرزْت

ييل. فيما منها بعًضا وْلنَستعرْض

واملعلمون الفكاهة حس (6)

ملجموعة املدرسة يف األوىل األيام عىل دراسًة وزمالؤها باتريك هيلني النفس عاملة أجرت
اكتشف .(٢٠٠٣ وآخرون (باتريك عاًما عرش اثنَي أعمارهم تبلغ الذين األطفال من
بيئات توفري عىل قدرة أكثر كانوا الفكاهة حس استخدموا الذين املعلمني أن الباحثون
باملنهج التزاًما أكثر أنهم إىل الفصول هذه يف األطفال وأشار الدراسية، فصولهم يف داعمة
املعلمني لهؤالء اإليجابية والتوقعات الرؤى نُقلت فقد الدرايس؛ العام نهاية يف الدرايس
هؤالء ساعد مما املالئمة؛ الفكاهة من جرعات مع جنب إىل جنبًا الطالب إىل طالبهم نحو

النجاح. يف األطفال
واقع من وايت، ودانييل باستن كاتي العامة، الصحة مجال يف العاملان واكتشف
الحجرات يف فاعلية أكثر بصورة يشاركون األطفال أن املتحدة اململكة يف دراساتهما
الباحثان هذان واكتشف واضح، فكاهي بحس يتمتعون معلموهم يكون عندما الدراسية
عندما املزعجة للسلوكيات ممارستهم وقلَّت أكثر أسئلة املعلمني إىل هوا وجَّ األطفال أن
معلمون لديهم يكون ممن زمالئهم من أكثر فكاهة بحس يتميزون معلمون لديهم كان

175



والعرشين الحادي القرن يف األطفال تنشئة

صا لخَّ ولكنهما األطفال، بنجاح املرتبطة العوامل أحد أيًضا الحماسة كانت جدية. أكثر
كبري فكاهي بحس املتميزون املعلمون يحظى عام وبشكل إنه بقولهما: نتائجهما

.(٢٠٠٤ ووايت (باستن نجاًحا أكثر دراسية بصفوف
بالتعليم املعلمني لدى الفكاهة حس ارتباط توضح بيانات أيًضا تايوان يف ظهرت
الذين املعلمني أن مفادها نتائج إىل وزمالؤها هورنج شيان جيو خلصت فقد اإلبداعي؛
قدراتهم يف وثقة جديدة تعليم وسائل الستكشاف واستعداد إبداعية أفكار لديهم كانت
الناجح التوجيه أن الباحثون هؤالء ويعتقد أيًضا. قوي فكاهي بحس تميزوا التعليمية
العوامل أهم أحد يمثل الفكاهة حس ولكن العوامل، من العديد عىل يتوقف واإلبداعي
تشري التي البحوث من العديد وهناك .(٢٠٠٥ وزمالؤها (هورنج التوجيه بهذا املرتبطة

الفكاهة. حس واستخدام األطفال مرح بني األخرى املتبادلة التطورية العالقات إىل

األخرى املتبادلة التطور وأوُجه الفكاهة بنيحس العالقة (7)

(تريفالس البدنية الرتبية مجال يف الخبريات وزميلتاها، تريفالس إفثيميوس أجرت
ما مرحلِة يف األطفال مرح حول اليونان يف دراسًة ،(٢٠٠٣ وزاكوبولولو وماتسوكا
املعلمني الستخدام الدراسة هذه تتطرق لم لديهم. الحركي النشاط وتطور املدرسة قبل
عن إليهنَّ يتحدثوا أن املعلمني من اليونانيات الباحثات طلبت ولكن الفكاهة، ِلِحسِّ
البدنية التلقائية بني صلة إىل الباحثات وخلصت لديهم. العام والتطور األطفال مرح
باملرح اتسموا الذين فاألطفال عندهم؛ املرح وبني األطفال لدى واملعرفية واالجتماعية
أن الباحثات ذكرت كما أيًضا. عاليًا لديهم والنقدي اإلبداعي التفكري كان الشديد،
أن حيث من النفسية؛ بالصحة يتمتعون كانوا القدرات بهذه يتميزون الذين األطفال
قوية كانت األطفال هؤالء لدى واالبتكار والتسامح االستطالع وحب الفكاهة حس سمات
النشاط يستخدمون املدرسة قبل ما مرحلِة يف األطفال أن البيانات هذه وتكشف أيًضا.
تتطور الحركة يف متعة يجدون الذين وهؤالء حولهم، من العالم عىل للتعرف الحركي
األطفال تطوير ألهمية هائًال دعًما يشكل ما وهو نفسه؛ الوقت يف أخرى مهارات لديهم

املرح. الستخدام
لدى املعريف التطور مجال يف الكولومبية الباحثة نافارو بوتشيه ريبيكا ذكرت
عىل لألطفال العامة القدرة بني عالقة وجود خاللها من أثبتت التي دراساتها األطفال
وأربعة عامني بني األطفال أن نافارو بوتشيه اكتشفت إذ الفكاهة؛ حس وبني التفكري
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أن ببساطة يعني وهذا لديهم؛ التمثييل» «التفكري يف ملحوظة بنقلة يتميزون أعوام
معرفية عملية استخدام األمر غالب يف لهم يتسنَّى سنوات أربع يبلغون عندما األطفال
أمٍر استخدام يستطيعون أنهم بمعنى استيعابه؛ أو فكاهي موقف عمل يف إما تساعدهم
تبلغ طفلة تالحظ النقطة. هذه تفسري يف يساعدنا مثاًال وْلنذُكْر آخر، أمٍر لتجسيد ما
قلق يف إليها تتحدث أمها أن الخرضاوات تناول عادة تفضل ال أعوام أربعة العمر من
ألمها وتقول وتقرشها فاكهة إناء من موزة الطفلة تُخرج للخرضاوات. تناولها عدم عن
صنع أو االستبدال من النوع هذا إن أمي!» يا جزرة أتناول إنني «انظري، مبتسمة:
بوتشيه أمثال باحثون خالله من ويستدل التمثييل، التفكري أشكال أحد هو املفارقة
ومن األطفال. تفكري كيفية لدراسِة رائعة طريقة يمثل الفكاهة حسِّ تطوُّر أن نافارو
جوانب استنتاج من الباحثون يتمكن األطفال، لدى الفكاهة حس تطور دراسة خالل
املجال هذا أن أيًضا ٢٠٠٤م عام يف نافارو بوتشيه ذكرت املعريف. بتطورهم تتعلق أخرى
يف الدراسات من العديد يُثِريَه أن املرجح من ولكنه النفس، علم يف تماًما جديد البحثي

املستقبل.
لدى النفيس النمو عملية يف اإليجابية بالجوانب ملخصة قائمة إعداد هنا امُلجدي من
آباء بني ترعرعوا الذين األطفال يتميز عامة، بصفة الفكاهة. بحس وعالقتها األطفال
أن ويُعتقد واملعريف. واالجتماعي البدني املستوى عىل بالنشاط مرح مناخ يف ومعلمني
بصحة يتمتعون ويُظهرونه يقدِّرونه وكذلك جيًدا فكاهيٍّا ا حسٍّ يطوِّرون الذين األطفال
ييل: بما يرتبط األطفال لدى واملرح الفكاهة حس أن الباحثون ويعتقد جيدة. نفسية

اإليجابي. االنفعال (١)
وتوطيدها. العالقات إقامة (٢)

الدرايس. النجاح (٣)
االستقاللية. (٤)

التأقلم. (٥)
البدنية/الحركية. املهارة (٦)

التمثييل. التفكري (٧)

التشجيع خالل من النجاح هذا يف بهم واملهتمون األطفال حياة يف البالغون األفراد ويسهم
لتعزيز وسيلة لألطفال يقدِّمون ثَمَّ ومن إيجابية؛ بطرق الفكاهة حس استخدام عىل

حياتهم. مدار عىل معهم تبقى أن يمكن الجيدة النفسية الصحة
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العملية واملقرتحات التنبيهات (8)

من واألطفال الكبار حياة يف الفكاهة إدراك أن إىل ومارتن، فراي أمثال باحثون، ينبِّه
كثري أمامنا يزال وال مؤخًرا، باالهتمام يحظى بدأ ناشئًا، مجاًال يزال ال نفيس منظور
ذلك أن تَذكَّْر املتغريات، بني «العالقات» النفس علماء يناقش وعندما فيه. العمل من
حس تطوَر أن الباحثون هؤالء ويذكِّرنا سببي. رابط تحديد إمكانية بعدم القارئ يخرب
حس بأن الجزم نستطيع ال فنحن د؛ معقَّ أمٌر والنفسية البدنية بالصحة وعالقتَه الفكاهة
املرحني األشخاص لدى السعادة أو الذكاء أو البدنية بالصحة االرتقاء يف يتسبب الفكاهة
بيانات األقل عىل تتوفر ال حيث الفكاهة؛ بحس يتميزون ال الذين األشخاص من أكثر
مع البحث، ونواصل بيانات من لدينا ما عىل نعتمد أن يجب ولكننا االدعاءات، هذه تدعم
«قيمة ك وتقييمها الفكاهة ِلِحسِّ واملوحية الفلسفية االستخدامات مناقشة يمكننا ذلك
ِلِحسِّ اآلخرين استخدام بفضل أُثريت قد حياتنا بأن القول يمكنه ال منَّا فَمن اسمية»؛
نظرة ألقينا وقد األرجح. عىل قليل عدد بداخلنا؟ الناضج الفكاهة ِلِحسِّ أو الفكاهة
البدنية بالصحة وعالقتها والصغار الكبار حياة يف الفكاهة بحس املتعلقة البيانات عىل
البالغني الرعاية مقدِّمي نقل طرق حول ضئيلة بيانات إال لدينا ليس ولكننا والنفسية،

األطفال. إىل والفكاهة للمرح
جوان النفس عاِلمتَي نظر وجهة إىل الفصل هذا من سابق موضع يف تطرقنا
جروزيك من كلٌّ أعربت وقد والرتبية، الفكاهة حس عن جودناو وجاكلني جروزيك
نموذجيهما. يف ومكانته الفكاهة حس عن كافية بيانات وجود لعدم حزنهما عن وجودناو
زلنا ما فنحن البرشي، السلوك تعقيدات حول أبحاث إجراء عند غالبًا الحال هي ومثلما
تذكُّر ولكنَّ سليم، منظور الفصل هذا يف العلمي املنظور إن البحث. من مزيد إىل بحاجة
بني باالرتباط املتعلق السؤال إىل بالقارئ تعود املتبادلة العالقات ذات األبحاث طبيعة

لألطفال. الجيدة النفسية والصحة املرح
قدر سوى به يوجد ال العلم فروع من كفرع النفس علم أن من الرغم وعىل
أن املرجح فمن األطفال، حياة يف الفكاهة حس جدوى تدعم التي البيانات من ضئيل
جديرة األطفال حياة يف املرح تعزيز سبل مثل أن عىل البالغني األشخاص غالبية يتفق
توطيد يف الناس وتساعد الجميع عىل السعادة إضفاء إىل تؤدي أن يمكن إذ باالهتمام؛
يمكن كما املرح، بتعزيز لألطفال والبدني واالجتماعي املعريف التطور يرتبط عالقاتهم.
جميع بنمو االرتقاء عىل واملرح واملودَّة للتحفيز البالغني األشخاص استخدام يساعد أن
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قدًرا يتضمن الذي اللعب، وقت أنَّ كيف الرابع الفصل يف ناقشنا أننا تَذكَّْر األرسة. أفراد
يمكنه باألصابع؛ والرسم الطني يف اللعب غرار عىل تقليدي، غري ونشاًطا الفوىض من
فرًصا تتيح األنشطة هذه مثل إن إذ والكبار؛ الصغار عىل والسعادة املرح يضفي أن

لألطفال. جديدة استكشافية
النماذج من العديد ذكرنا األطفال، حياة يف املرح تعزيز أهمية يف التفكري إطار ويف
اإلجازة عن أيًضا ييل فيما سأتحدث األرسة. حياة عىل سعادة تضفي أن يمكنها التي
حتى ولكن األرسة، أفراد جميع سعادة يف سببًا املرح تعزيز يكون أن ينبغي األَُرسية،
األعمال وترية عن األفراد يخرج فعندما لآلباء؛ عسريًا هدًفا يمثل أن يمكن األمر هذا
بل فحسب، جديدة آفاق الستكشاف عرضة كونهم عىل األمر يقترص ال ربما الروتينية،
يمكنهم الذين اآلباء لكن مسبًقا، فيها يفكروا لم ضغط ملسبِّبات أيًضا يتعرضون قد
املرح، تعزيز هدَف أعينهم نُصب واضعني جيد، فكاهي بحس جديد حدث مع التعامل
لجميع الصادق والضحك للتعلم فرص وتوفري يوم، أي عىل املتعة إضفاء باستطاعتهم
األرسة إجازات تيسري شأنها من التي النصائح بعض ييل فيما ونورد األرسة. أفراد

وممتعة. إيجابية تجربة إىل تتحول بحيث مًعا الوقت لقضاء

املرح لتعزيز مثالية فرصة األَُرسية: اإلجازة (9)

وحياة حياتهم عىل املرح من قليل إضفاء يف األرسة يف البالغون األشخاص يرغب عندما
الروتينية، الحياة إطار عن بهم تخرج قصرية إجازة تنظيم إىل يَلجئون ما عادة أطفالهم،
األَُرسية اإلجازات عن دارت التي الكوميدية األفالم عدد تأملوا ولكْن امللل، لكرس كسبيل
من اآلباء يتكبده ما بهوليوود األفالم صناعة عىل القائمون أدَرك كوارث. إىل تحولت التي
األَُرسية؛ لإلجازة املختلفة التأويالت يف الخاص الفكاهي الطابع عليها وأضفوا مشقة،
لألطفال واملالئمة جيًدا املخططة اإلجازة فوائد ولكن صعبًا، يكون قد األطفال مع فالسفر
والتكاليف، املسافات بُعد عىل وعالوة والصغار. الكبار من لكلٍّ هائلة تكون أن يمكن
التخطيط يف البالغني األشخاص ملساعدة االعتبار يف وضعها يمكن أخرى عوامل هناك
يف األرسة أفراد جميع مشاركة تكفل أن يمكنها التالية الثماني والقواعد إلجازاتهم.

املرح. تعزيز

هذا مع عمره يتناسب األرسة يف فرد كل مع ما بنشاٍط الخاصة الخطط ناقش (١)
األطفال أما بها. يُعتد آراءهم وأن لألرسة ينتمون أنهم عىل لألطفال داللة يمثل وهذا األمر،
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التي املتنزهات من بأيٍّ الخاص القرار اتخاذ يف املساعدة فقط فيمكنهم للغاية الصغار
ثمانَي أو سبَع يبلغون الذين األطفال ولكن الرحلة، يف ما يوٍم يف األرسة إليها ستتوجه
األخذ فوائد تقترص وال التخطيط. يف جيِّدين مساعدين يكونوا أن يمكن فأكثر سنوات
يساعد ولكنه الرابع، الفصل يف ُطرح الذي االنتماء بحس االرتقاء عىل األطفال بأفكار
إىل برسالة يبعث املشرتك التخطيط إن اإلجازة. بوقت األطفال استمتاع ضمان يف أيًضا
نموذًجا ويمثالن ان، مهمَّ أمران وسط حلول إىل والتوصل التفاوض أن مفادها األطفال

األفراد. بمجموعات وترتبط األطفال حياة يف تنشأ قد التي األخرى األمور يف جيًدا
فإذا الراحة، وفرتات لألنشطة خطط وضع عند طفل كل ُعْمر اعتبارك يف ضع (٢)
حسب اإلجازة لقضاء خيارات توفري ينبغي واحد، طفل من أكثر لديها األرسة كانت
حسب األرسة أفراد تقسيم يمكن واحد، والد من أكثر باألرسة كان وإذا األعمار. جميع
قيام حالة ويف أيًضا. مهم مًعا الوقت قضاء ولكن اإلجازة، أثناء يف واالهتمامات العمر
ويتمثل املختلفني. األبناء مرافقة يف األدوار تناوب عىل احرص األنشطة، بتقسيم اآلباء
املهام من تأثري دون أفرادها بني التفاعل إعادة يف بالرحالت األَُرس قيام أسباب أحد
ليس القدم لكرة مباراة مشاهدة فرصة تفويت بعدم األمهات وننصح الشاقة، اليومية
إذا الفنون؟ متاحف أحد إىل التوجه يف اآلباء رأي وما مشاهدتها. يخرتَْن أن املعتاد من
عليهما ما كل رائٌع! أمٌر فهذا التقليدية، بأدوارهما تعصب يف متمسَكنْي األبوان يكن لم
نشاط كل يف مًعا املشاركة الجميع بمقدور كان وإذا املألوف. عن للخروج األدوار تبديل
أفراد أحد عن بعيًدا الوقت يميض أن شخص أي أراد وإذا رائع، أمر فهذا ترفيهي،

أيًضا. األمر ذلك تدبُّر بك يجدر األرسة،
هذا يكون قد لألطفال بالنسبة يوميٍّا، شخص لكل مسلٍّ يشء عىل تعثر أن حاِوْل (٣)
فاألطفال الحيوانات، بأشكال أزياءً فيه العاملون يرتدي مطعم صورة يف بسيًطا األمر
إيجابية. مزاجية حالة عىل املحافظة يف ملساعدتهم أعمارهم مع تتناسب أنشطة إىل بحاجة
ما عمِر يف لألطفال سعادٍة مصدَر ستكون حركًة تتضمن التي األنشطة أن املؤكد ومن
ما مراحِل يف هم َمن يشرتك أن ويمكن االبتدائية. املرحلة بداية يف واألطفال املدرسة قبل

أيًضا. بدني نشاط يف دائًما والبلوغ واملراهقة املراهقة قبل
اآلباء وبإمكان ذلك، إىل اإلشارة يجب بالتوتر، يشعرون البالغون األفراد بدأ إذا (٤)
بصوٍت قل املشكالت. أو املنازعات لحل كوسيلة والتفاؤل الفكاهة ِلِحسِّ نماذج إرساء
عندما أو ما حقيبٍة فقدان عىل التغلب يمكن إذ األمر»؛ حل ويمكننا إجازة، يف «إننا عاٍل:
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عىل بالقدرة يتميزون الذين فالبالغون املزاح؛ من بيشء طريقهم السيارة مستقلو يضل
األهمية. يف غاية مهارة اكتساب يف األطفال يساعدون التأقلم

الوطن، إىل للعودة بالحنني يشعرون بدءوا األطفال أو البالغني أن لوحظ إذا (٥)
بعوامل مرهونًا العودة قرار كان فإذا للمنزل. للعودة األمثل الوقت هو هذا يكون فربما
عن البالغون يبحث أن يمكن غريها، أو الطريان تذاكر حجز مثل للنقاش قابلة غري
أزياء فيه العاملون يرتدي الذي املطعم إىل العودة يمكنك بامللل؛ الشعور تزيل وسائل
عىل األطفال شجع به، لالستمتاع جديد مكان أو جميل مزار عن ابحث الحيوانات،
أحد مع هاتفية مكاملة بإجراء لهم اسمح الرحلة، يف أعجبتهم التي األمور عن التحدث
وتقدير جديدة رؤية اكتساب يف السفر متعة عنارص أحد ويتمثل األقارب. أو األصدقاء

للوطن.
إذ الوقت؛ ناحية أو املادية الناحية من سواء الرحالت يف اإلرساف عدم ينبغي (٦)
األماكن أحد زيارة أو للمنزل، الخلفي الفناء يف «مخيَّم» إقامة بمجرد االستمتاع يمكن
املنزل خارج واحدة ليلة قضاء أو أميال، بضعة سوى املنزل عن تبعد ال التي الجديدة
خالل من يتحقق أن يمكن املرح فتعزيز مًعا؛ طيبًا وقتًا األرسة أفراد خاللها من يقيض

معقدة. أو بسيطة وسائل
لتواصل كوسيلة والضحك، الفكاهة حس استخدام عىل البالغني األفراد قدرُة تضُع (٧)
به يقتدي رائًعا نموذًجا السواء؛ حد عىل والعصيبة، الطيبة األيام يف بعض مع بعضهم
يقوم أن ويمكن والودودة، اإليجابية واملشاعر املرح أشكال جميع األطفال يُقدِّر األطفال.
النفسية والصحة املرح تعزيز بسبل باالرتقاء هذا يدركون الذين البالغون األشخاص

نفسه. الوقت يف الجيدة
بأوقاتكم! استمتعوا (٨)

وتأمالت ملخصالفصل (10)

أن «اعتدُت قائًال: نفسه جور آل يُعرِّف املزعجة»، «الحقيقة الوثائقي الفيلم بداية يف
ب يرسِّ كي التهكمية العبارة بهذه جور بدأ السابق!» األمريكية الرئاسة بمرشح ب أُلقَّ
يف غاية موضوع عن الحديث لبدء رائع أسلوب من له يا باالرتياح. شعوًرا جمهوره إىل
الفيلم يف أخرى مرة ماضيَُه جور يستحرض ال الحراري! االحتباس كظاهرة الخطورة
ريفية جنة يعتربه كان الذي الطفولة، مرحلة يف بمنزله املتعلق الجزء يف إال الوثائقي
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أخرى وسيلة وجد قد جور أن ويبدو الحايل. الوقت يف البيئية املخاطر من للكثري ُمعرَّضة
يف استخداُمه ويمثل املستقبل. حيال َقِلق أنه رسيًعا املشاهدين ويخرب مجتمعه لخدمة
للمشاهدين إشارًة خاللها من نفسه يقدِّم التي العبارة يف الفكاهة حس من ليشء الواقع
الوصف يف جاء مثلما تماًما تجاوزها، عىل عازم ولكنه ما أزمٍة من يعاني كان أنه إىل
الذين لألشخاص دراستهما يف ١٩٩٧م عام يف وبونانو كيلتنر من كلٌّ استخدمه الذي

لديهم. عزيًزا فقدوا
فوائد حول البيانات من أفضل ُحْزمة تكوين يف الحايل الوقت يف النفس علماء يَْرشع
تعزيز أشكال مختلف مناقشة إىل ة ماسَّ بحاجة نحن البالغني. لصحة الفكاهة حس
الفكاهة حس ألهمية بشدة الداعمة البيانات قاعدُة تزال ال ولكن النفس، علم يف املرح
علماء أن إىل تماًما الفكاهية غري التأمل نقطة وتشري صغريًة. األطفال حياة يف والضحك
تعزيز سبل من خاصٍّ قدٍر استخدام عىل والقدرة الجدية بني يجمعوا أن بد ال النفس

املرح!
عملية يف والرعاية املودَّة عن صلة وذات دقيقة بحوثًا ستجدون النفس، علم يف
الكثري الحايل الوقت يف لدينا بالبالغني، الخاصة املؤلفات قاعدة وبفضل األطفال، تنشئة
البدنية الصحة بني والعالقة املغناطييس بالرنني والتصوير الضحك حول املعلومات من
قول نستطيع ال ولكننا عاًما، عرشين منذ بالوضع مقارنة ذلك، إىل وما الفكاهة وحس
األطفال. عن البالغني األشخاص مسئولية إطار يف الفكاهة حس دور عىل نفسه األمر
تجاه البالغني األشخاص مسئولية أهمية عىل يؤكدون النفس علماء من العديد أن ويبدو
النظرة. هذه تغيري فْلنحاِوْل املرح، تعزيز موضوع عىل كبري تركيز دون ولكن األطفال،
بالحياة االستمتاع عىل يركِّزوا أن يجب األشخاص أن الفالسفة من العديد ذكر
واملتكاملة الناضجة الحياة هذه تشمل أن ويجب يوم، كل من القصوى االستفادة وتحقيق
من الفوائد من بالعديد األطفال حياة يف املرح تعزيز يتميز واملرح. والضحك الفكاهة
إيجابية إسهامات تحمل والضحك الفكاهة بني املتبادل االرتباط عنارص إن جوانب. عدة
نفس عاملتا تذكر وعندما أيًضا، األخرى التطور وألَوُجه األشخاص بني العالقات يف
الفكاهة حس بني العالقات أن جودناو جيه وجاكلني جروزيك إي جوان مثل شهريتان
ويذكر اهتماًما. األمر نُويلَ أن علينا يجب البحوث، من مزيد إىل تحتاج األبناء وتربية
مارتن إيه رود مثل التوتر، لتخفيف كوسيلة الفكاهة فوائد يف املتخصصون النفس علماء
يمكننا ولكن البالغني، األشخاص لدى معروفة البيانات هذه أن ليفكورت، إم وهريبرت

األطفال. عىل نفسها النتائج تعميم
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عىل تؤكد التي البياناُت تكون قد ينتظرنا، الذي الشاق العمل إىل تنبهنا األمور هذه
البيانات من كاٍف قدر هناك ولكْن اآلونة، هذه يف ما حدٍّ إىل قليلًة املرح تعزيز إىل الحاجة
يمثل الجيدة. النفسية وصحتهم األطفال حياة يف املرح تعزيز عىل البالغني تشجع التي
حياة يف البالغون فاألشخاص الجيدة؛ النفسية للصحة السادس املقياَس املرح تعزيُز
عن فضًال الفكاهة، فوائد عن نماذج وْرضب حياتهم، عىل املتعة إضفاء يمكنهم األطفال
أحد يكون قد املرح تعزيز أن لنا يتضح األطفال. عند التطور من الجانب هذا تدعيم
األشخاص حياة إثراء عىل قدرته عىل عالوة األطفال، حياة يف األهمية الشديدة الجوانب
االجتماعية والعالقات الكيل التطور بني متبادل ارتباط هناك األطفال. حياة يف البالغني
نخلص ثَمَّ ومن األمر؛ هذا حول البحوث من مزيٍد إجراءَ النفس علماء من يتطلب واملرح
اإليجابية النتائج يعزِّز باألطفال عالقاتهم يف للمرح البالغني األشخاص استخدام أن إىل

الجيدة. النفسية والصحة
نطاق عىل باآلخرين االهتمام عىل تدل التي املهمة العالقات يف الراسخة واألسس

التايل. الفصل موضوع هي أوسع
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االجتامعي والنشاط التسامح

من املنتخبون الطلبِة رؤساءُ وبصحبتهم املدرسة مطعم يف املعلمون يتجول
عن بعيًدا جديدة، طاولة إىل الجلوس بتجربة اآلخرين األطفال إلقناع أقرانهم،
باآلخر االختالط «يوم اليوم هذا عىل يُطلق لهم. املألوفني األصدقاء مجموعة
من أشخاصجدد مع األطفال يتعامل أن بهدف ويُنظَّم الغداء»، اسرتاحة وقت
التحية إللقاء انفتاًحا األكثر األطفال أمام الفرصة الحدث هذا يتيح أقرانهم.
بالعزلة الشعور لتقليل الفرصة هذه من االستفادُة يمكنهم الذين غريهم عىل
قول سوى ليس التحية إلقاء أن من الرغم وعىل بأقرانهم. أكثر واالرتباُط
تناول عىل األطفال تشجيع إىل أيًضا يهدف الحدث هذا فإن صغرية، عبارة
األطفال يتناول أن يف الغاية وتتمثل يعرفونهم. ال آخرين أطفال مع غدائهم
بعضهم يتعرفوا وأن كأقران، مًعا غداءهم مختلفة اجتماعية فئات إىل املنتمون
جديد فهم اكتساب األقل عىل أو جديدة عالقات إقامة يمكن بحيث بعٍض؛ عىل
كنماذج بدورهم للقيام املدرسة يف الطلبة رؤساء إعداد جرى وقد «اآلخر»، عن
الطلبة رؤساء يتحرَّك الغداء، فرتة نهاية ويف اآلخرون. األطفال بها يَقتدي
يتجهون أنهم ويُالحظ املعتادة، طاوالتهم من املدرسة إدارة تُحددهم الذين
البداية! تأتي هنا ومن عليهم، التعرف لهم يسبق لم الذين األطفال نحو بمودة

اآلخرين مع التسامح سمة تنمية يف الجيدة النفسية للصحة السابع املقياس يتمثل
متكافئة فرصة يستحق شخص كل أن وإدراك عنهم، مختلفني األطفال يعتربهم الذين
«العدالة مفهوم جوهر يمثل وهذا واملدرسة، العمل ذلك يف بما الحياة، بمباهج لالستمتاع
باملهن الخاصة األخالقية القواعد ضمن العبارة هذه عىل العثور يمكننا االجتماعية».
التزاًما بها العاملني من تتطلب والتي االجتماعي، والعمل النفس علم مثل املساعدة،
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االرتقاء إىل تؤدي بأمور للقيام ماسة حاجة هناك االجتماعي». «النشاط ب يُعرف بالعمل
مصطلح ويشري والالمساواة. الطبقية سمات فيه تسود الذي املجتمع أفراد كافة برفاهية
األطراف كل عىل بالنفع تعود التي السلوكيات تلك إىل اإليجابية» االجتماعية «السلوكيات
البالغني األشخاص بتوجيه لديهم وتطويرها لألطفال تعليمها يمكن والتي املعنية،
يف أننا يبدو والعرشين، الحادي القرن يف األحداث توايل ومع رعايتهم. عن املسئولني

املايض. القرن من أكثر اإليجابية الروابط لهذه ماسة حاجة
السلوكياِت األطفال رعاية عن املسئولون البالغون األشخاُص يشجع أن يمكن
يتمكنون بحيث لألطفال؛ ويعلِّموها االجتماعي والنشاط والتسامح اإليجابيَة االجتماعيَة
وانفتاح بسالسة الغداء» اسرتاحة وقت باآلخر االختالط «يوم مثل تجربة قضاء من
الذي بالتسامح الخاصة الدروس اكتساُب مبكًرا يبدأ أن ويجب اآلخرين. نحو والتزام
والتي االجتماعي بالنشاط والخاصة وترصفاتهم، الناس معتقدات توجيه يف يساعد
فاألطفال ؛ ككلٍّ املجتمع مستوى الشخيصوعىل املستوى عىل الناس حياة إثراء يف تساعد
بمستًوى يتمتعون الشخيص إطارهم خارج بأهداف وامللتزمون اآلخرين عىل املنفتحون
للجميع. أفضل مكان إىل العالم تحويل يف وسيساعدون النفسية، الصحة من أفضل
بمستوى لالرتقاء الكربى األهداف هذه تحقيق كيفية يف الفصل هذا موضوع ويرتكز
ولكنها شك، بال كربى أهداف إنها اآلخرين. ولدى األطفال لدى الجيدة النفسية الصحة

البالغني. الرعاية مقدِّمي بمساعدة املنال سهلة ستكون
والنشاط بالتسامح االرتقاء حول النفس علم مجال يف للغاية قليلة بحوث هناك
عن األوىل الكتابات إىل ترجع التي الدراسات بعض سنتناول األطفال، لدى االجتماعي
تعزيز عن املحددة الحديثة البيانات بعض عىل عالوًة اإليجابية، االجتماعية السلوكيات
عىل اإلطار هذا يف وسأعتمد اآلونة، هذه يف األطفال لدى االجتماعي والنشاط التسامح
يتسنى خارطة وضع بهدف وذلك الكتاب؛ هذا يف بالفعل وردت التي األعمال من الكثري
الخاص النظري ه التوجُّ عىل أيًضا وسأعتمد األطفال، توجيه بواسطتها البالغني لألفراد
معروف هو ما بني االرتباط إلظهار االجتماعية؛ املعرفية والنظرية البيئية النظم عن بي
التسامح بمبادئ يؤمنون الذين األطفال لدى الجيدة النفسية بالصحة االرتقاء وبني

اآلخرين. لصالح ويعملون
الفصول يف استخدمُت أعاله. الوارد املدرسة بمطعم الخاص املثال بدراسة لنبدأ
النفسية الصحة ر تطوُّ تعزِّز التي للمعايري األجواء لتهيئة وإيجابية سعيدة أمثلة السابقة
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ظاهرة صعوبة هناك أن حيث من إيجابية أقل أعاله املذكور املثال يُعد األطفال. لدى
مقابلة إن إذ مختلفة؛ مستويات ذوي أشخاص مع عالقات تكوين يف األطفال يواجهها
مهمة أنها بدا قد جيًدا األطفال يعرفهم ال أشخاص مع التحاور أو جدد أشخاص
االستعداد وعدم باالنزعاج ذلك مع األطفال هؤالء شعر وقد إليهم، بالنسبة مستحيلة
التي والتطورات األحداث فما الطلبة، رؤساء وزمالئهم املعلمني مناشدات إىل لالستجابة
البحوث بعض هناك القدر؟ بهذا مطيعني وغري واجمني أطفاًال وأفرزت السابق يف وقعت
أثناء زمالئهم مخالطة تجاه األطفال تردُّد استيعاب يف تساعدنا النفس علم مجال يف

الغداء.
العام يف يوم مائتي من أكثر بني من واحًدا يوًما االستثنائي اليوم هذا يُعد بدايًة
أو اليوم، هذا يف األنشطة من الكثري مارسوا قد األطفال يكون أال املحتمل ومن الدرايس،
لهذا نموذج بإرساء يقومون بالغني أشخاص ملالحظة الفرص من العديد لهم يُتَْح لم
ما وعادة لألطفال. املنظمة الفرص هذه يقدمون ما نادًرا البالغون فاألشخاص السلوك؛
االهتمامات؛ أو البدنية السمات مثل عنارص خالل من فئات إىل أنفسهم الناس م يقسِّ
ولباقٍة باهتماٍم تعرفهم ال َمن مع والتعامُل جدد أشخاص ملقابلة األنانية غري فالدوافُع

األطفال. عن فضًال للبالغني، بالنسبة الصعوبة الشديدة املطالب أحد يمثِّالن
قدرتهم تتعزَّز كي لسلوكياتهم البالغني مراعاة حول الكتاب هذا من كبري جزء يدور
فاألشخاص سبقه؛ ا عمَّ الفصل هذا يختلف وال لألطفال، اإليجابي بالنمو االرتقاء عىل
يف وذلك إيجابية، اجتماعية سلوكيات ممارسة عىل األطفال عون يشجِّ الذين البالغون
؛ عامليٍّ مستًوى عىل حتى أو كامل، مجتمعي نطاق عىل أو املدارس، مطاعم مثل أماكن
يمكنهم الذين البالغني األشخاص عدد فَكْم أيًضا، املهارة هذه تطوير إىل عادة يحتاجون
أو منتظمة، بصفة عنهم «مختلًفا» يبدو جديد شخص مقابلة يحاولون إنهم يقولوا أن
البرشة لون أو املعرفية أو البدنية القدرة حيث من فاالختالف سنويٍّا؟ واحدة مرة حتى
قد االهتمامات؛ حتى أو الجنيس التوجه أو االجتماعية الطبقة أو الوجه خصائص أو
االجتماعي؛ املستوى عىل بعض مع بعضهم تعامل يف البالغني األشخاص تردد إىل يؤدي
فْهم يف تساعدهم أن شأنها من تجارب عن يبحثون ال البالغني األشخاص من فالعديد
يف نماذج أنفسهم البالغون الرعاية مقدمو يكون أن إىل بحاجة فنحن ولهذا اآلخرين؛

مختلفني. آخرين أشخاص مع االجتماعية والتفاعالت االنفتاح
فقط األطفال هؤالء أن يعني للطلبة رؤساء ليكونوا أطفال بضعة انتقاء إن
التي الدراسة هذه ْل وْلنتأمَّ الخاصة، املسئولية من النوع هذا ل تحمُّ يستطيع من هم
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أحد الدراسة هذه تظل ،(١٩٨٢ وميلر وفرايزر (ماروياما ماروياما جيفري أجراها
للسلوكيات األطفال يأتي أن أجل من باملسئولية التكليف إىل الحاجة عن األمثلة أفضل
األمامية الغرفة يف تجربتَهم هؤالء االجتماعي النفس علماءُ أجرى اإليجابية. االجتماعية
الذين األطفال من مجموعات من الباحثون طلب القديسني، عيد عشية يف املنازل بأحد
من لديهم بما يتربعوا أن القديسني عيد يف الحلوى عىل للحصول املنازل أبواب يَْطرقون
قائد «أنت األطفال: ألحد الباحثون قال وعندما املستشفيات، يف املرىض لألطفال حلوى
قليل عدد وتَِبعه باملستشفى، التربعات صندوق يف الحلوى الطفل هذا وضع املجموعة»،
عليك نعتمد «إننا وقالوا: بوضوح طفل كل إىل الباحثون أشار عندما ولكن األطفال، من
لديهم. التي الحلوى من ببعٍض تقريبًا األطفال جميع تربَّع وأنت.» وأنت وأنت أنت
األطفال من قليل عدد تربَّع طفل، ألي التربع مسئولية تُسند لم عندما أنه لنا يتضح
بُطرق استجابوا إليهم، الشخصية املسئولية ُوكِّلت عندما ولكن حلوى، من لديهم بما

إيجابية. اجتماعية
البالغني لألشخاص أن لنا يتضح املدرسة، بمطعم الخاص املثال تأملنا ما وإذا
سلوكية نماذَج تقديم إن االجتماعية. والعدالة التسامح بِقيَم االرتقاء عملية يف هائًال دوًرا
يُعزِّزان بإيجابية، للترصف الشخصية املسئولية وإكسابَهم للممارسة، وفرٍص لألطفال
اللتني الطفلتني بمشهد بدأ السابع الفصل أن تَذكَّْر األطفال. لدى اإليجابية السلوكيات
النساء. مأوى يف اليوم مدار عىل ا شاقٍّ جهًدا بذلتا أن بعد مًعا العشاء وجبتَي تتناوالن
حيث تطورهما؛ عن مسئولني كانوا الذين البالغني باألشخاص أيًضا يعج املكان كان
يف املجتمع بخدمة الخاصة ِقيَمهم ليجسدوا عليهما ويرشفون بأنفسهم يعملون كانوا
للتعبري الطفلتان إليها خلصت التي النظر وجهة وكانت الطفلتني. أعني أمام جلية صورة
منه أكثر املرح مشاعر لتعزيز وقتًا كان أنه املناسبة هذه يف قضتاه الذي الوقت عن
َكلَّف فقد املجتمع؛ لخدمة بالسعادة شعورهما مدى للغاية واضًحا وكان التربعات، لجمع
دوا وجسَّ الشخصية، باملسئولية األطفاَل هؤالء بالرعاية القائمون البالغون األشخاُص
ملشاركة بوضوح الفرصة إتاحة عىل عالوة ، مجتمعيٍّ سياٍق يف بأنفسهم السلوكية النماذج

املعنية. األطراف لجميع إيجابيًة قت تحقَّ التي النتيجة وكانت األطفال.
اآلخرين نحو األطفال التزام لضمان البالغني لدى توفرها الواجب العنارص تتمثل

اآلتي: يف متكاملة مجتمعات وبناء

وفوائدهما. االجتماعي والنشاط للتسامح الحاجة وتوضيح التحفيز، استخدام (١)
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بها. والرتحيب االختالف عن األطفال أسئلة تقبُّل (٢)
اآلخرين. مع العالقات بناء بمسئولية األطفال تكليف (٣)
االجتماعي. النشاط يف للمشاركة لألطفال فرص توفري (٤)

اآلخرين. مع التعامل يف اإليجابية للسلوكيات نماذج تقديم (٥)

رصاحًة. االجتماعية والعدالة التسامح حول ِقيَمهم إيضاح (٦)

إنها بل فحسب، السلبية التأثريات من األطفال ن تحصِّ أنها يف الِقيَم فائدة تقترص ال
ذوي «اآلخرين» األفراد إن األطفال. لدى اإليجابية بالسلوكيات االرتقاء عىل أيًضا تعمل
يمكنهم الدينية، واملؤسسات املجتمع وقادة واملعلمني اآلباء مثل األطفال، حياة يف األهمية
قيمتَي األطفال تعليم يف اآلباء دور أوًال وسنتناول واألنشطة، املعتقدات هذه يدعموا أن

االجتماعي. والنشاط التسامح

وأفعالهم اآلباء أقوال (1)

التي الكيفية حول طويل وقت منذ أُجريَتا النفس علم مجال يف بارزتان دراستان هناك
يف لندن بريي أجرى اآلخرين. برفاهية وترصفاتُهم اآلباء معتقداُت بها ترتقي أن يمكن
ويالت من الهروب يف اليهود بمساعدة قاموا الذين املسيحيني حول دراسًة ١٩٧٠م عام
الحقوَق ١٩٧٠م عام يف روزنهان ديفيد َدَرَس كما الثانية، العاملية الحرب أثناء النازيني
املدنية الحقوق حركة فيه بدأت الذي الوقت يف املتحدة، الواليات يف البيض للعمال املدنية
وقد املكاسب، تحقيق يف العرشين القرن من الستينيات وأوائل الخمسينيات أواخر يف
من بحياتهم املخاطرة إىل الناس دفعت التي العوامل عىل يتعرفا أن الباحثان هذان أراد
أو العرقية األصول صعيد عىل سواء عنهم املختلفني أولئك أو االجتماعي»، «اآلخر أجل
الذين األشخاص لدى زة محفِّ رئيسية سمات ثالَث لندن بريي اكتشف املجتمعية. املكانة
بالتواجد وإحساس املغامرة، حسُّ املسيحيني األفراد هؤالء لدى كان بدراستهم. قام
علَّم الخلق، رفيع شجاع والد كنف يف ترعرعوا أنهم عىل عالوة مجتمعهم، هامش عىل
بحثه: يف لندن وذََكَر اآلخرين. رفاهية لتعزيز للمجتمع داعمة بأساليب ف وترصَّ أبناءه
بأحد اإلعجاب هو رصيح، نحو وعىل وتكراًرا، مراًرا الدراسة يف املشاركون عنه عربَّ «ما
(لندن بها» يؤمنان الوالدان كان التي الراقية األخالقية باملبادئ االلتزام أو الوالدين

.(٢٤٩ :١٩٧٠
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حركة يف للمشاركني دراسته خالل من مماثلة نتائج إىل روزنهان ديفيد خلص
أساليب عن روزنهان أورده الذي للحماسة املثري الوصف ييل وفيما األوىل، املدنية الحقوق

إليها: يَْصبُون كانوا التي واألهداف النشطاء

نُصب املدنية الحقوق عن املدافعون وضعه الذي النموذج هو غاندي كان
… العنف عن تماًما االبتعاد يف يتمثل لحملتهم األسايس املبدأ وكان أعينهم،
وكانت املجتمع، يف واالندماج املتساوية الحقوق يف الجوهرية األهداف وتمثلت
حق بعدها جاء ثم [الجوهرية]، األهداف ضمن من أيًضا التعليم يف املساواة
كانت التنقل. بُحرية الخاصة والحقوق العمل وحقوق الفقر ومحاربة االقرتاع
ع توقُّ حينها الصعب من وكان الجنوب، يف تزال ال األساسية املعركة ساحة
والجامعات العشوائية واألحياء املدن كل تشمل بحيث الشمال؛ إىل تمتد أن

.(٢٥٦ :١٩٧٠ (روزنهان

الذين النشطاء أن اتضح وروزنهان، لندن من كلٌّ إليها ل توصَّ التي النتائج تشابهت
بعالقات يتمتعون كانوا املدنية الحقوق حركة لدعم أقىصجهد وبذلوا وقت أطول قضوا
ذلك، عىل عالوة جيدة. نفسية بصحة تتميز أَُرس إىل ينتمون وكانوا اآلباء، مع إيجابية
ذكروا كما جيدة، أَُرسية وظروف ودية بعالقات َحُظوا أنهم الصغار الشباب هؤالء ذََكَر
فإن روزنهان، ذََكَر ومثلما أيًضا. نفسه املجال يف ناشًطا كان األقل عىل الوالدين أحد أن
طويلة فرتة مدار عىل إيثارية بقضية تماًما ملتزمني أنفسهم هم «كانوا الذين اآلباء، هؤالء
قد (ص٢٦٢)؛ الدراسة» يف املشرتكني أبنائهم وجدان تشكيل شهدت التي السنوات من
يكتفوا لم بأنهم اآلباء هؤالء روزنهان وصف وقد االجتماعي. النشاط فاعليات عززوا
عايشوا بل الغري، حب قيمة إكسابهم أو اإليجابية االجتماعية السلوكيات أبنائهم بتعليم
السلوكيات تدعم أبوية نماذج الصغار الشباب هؤالء لدى كان أيًضا. بهم الخاصة الِقيَم
وفًقا الترصف وأهمية اآلخرين مراعاة عن لفظية رسائل عىل عالوة اإليجابية، االجتماعية
أمام رصيح بشكل بها يؤمنون التي الِقيَم اآلباء هؤالء د جسَّ وقد الشخصية، للمعتقدات

أطفالهم.
الحث عىل يعتمد بأسلوب التعليم أهمية إىل السابقة الفصول يف أرشت أنني تَذكَّْر
يطبقها أن نرجو التي اإليجابية للسلوكيات نماذج إرساء أهمية إىل إضافة ة، واملودَّ
ألربت صاغها التي االجتماعية املعرفية النظريُة تُقدِّم لرعايتنا. الخاضعون األطفال
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مسئولية يتحملون أطفال لرتبية جيًدا عمٍل إطاَر البالغني لألشخاص (٢٠٠١) باندورا
دروًسا األطفال ن يُلقَّ أن ينبغي اآلخرين. رفاهية وتجاه الخاصة ترصفاتهم تجاه شخصية
فرصُة لهم تتاح بحيث االجتماعية؛ واملشاركة والتسامح اإليجابي، االجتماعي السلوك عن
هذه يف ينخرطون عاملهم يف البالغني األفراد يشاهدوا أن يجب كذلك االعتبار، يف وْضِعها
فرص إىل األطفال يحتاج أمامهم. النماذج تتجىل بحيث الغري؛ حب عىل الدالة املمارسات
ويحتاج للجميع. اإليجابي التطور يف أهميتها إدراك يمكنهم بحيث الدروس؛ هذه لتطبيق
النشاط نحو التزامهم يَظهر بحيث طفولتهم؛ مراحل مدار عىل الرسائل هذه إىل األطفال

املراهقة. مرحلة إىل يَِصلون عندما االجتماعي

األخرى األبوية التأثريات (2)

لديهم الغري مع التعاطف ينشأ املنزل، يف بيئاتهم عىل البداية يف األطفال يتعرف عندما
العناية تبدأ آبائهم. عن الصادرة ية الودِّ والسلوكيات اللفظية التعبريات مع بالتوازي
يف اآلخرين األفراد مع والتعامل األطفال نمو فمع اآلباء؛ خالل من باآلخرين واالهتمام
االجتماعي بالسلوك نفسها التعاطفية االستجابات هذه ترتبط مختلفة، مواقف يف املجتمع
وويليام سرتاير جانيت النفس عاِلما أجراها دراسٍة ويف اآلخر. تجاه لألطفال اإليجابي
ُسئل نفسه الوقت ويف أطفالهم، مشاعر مع تعاطفهم عن اآلباء ُسئل ،(٢٠٠٤) روبرتس
تنشئتهم، أسلوب عن عاًما، عرش وثالثة أعوام خمسة بني أعمارهم ترتاوح ممن األطفال،
أظهروا العاطفي املستوى عىل أصحاء كانوا آباءهم أن ذكروا الذين األطفال أن بدا وقد
املستوى عىل «أصحاء عبارة تشري أيًضا. إيجابيٍّا اجتماعيٍّا وسلوًكا اآلخر، مع تعاطًفا
بدورهم حاَكْوا الذين أبنائهم، مع تعاطفية روابط وطَّدوا قد اآلباء أن إىل العاطفي»
مهاراِت وجود إىل الحاجَة الدراسُة هذه ح ترجِّ اآلخر. تجاه اإليجابيَّ االجتماعيَّ السلوَك
عىل األطفال بسلوكيات الحًقا سرتتبط اآلباء، لدى املشاعر م تفهُّ عىل تقوم مبكرة تنشئة
بالسلوك باآلباء خاصة ديموغرافية متغريات بضعة ارتباط أيًضا ثبت وقد تطوُّرهم، مدار

التالية. الدراسات يف سيتجىل كما األطفال، لدى األشمل اإليجابي االجتماعي
لألطفال، املدنية املشاركة تعزيز مجال يف نفسيٌة خبريٌة فالناجان كونستانس
كلما أنه إىل خاللها من َخَلَصا ١٩٩٩م، عام يف دراسًة تاكر جيه يس وزميلها هي نرشت
احتمالية زادت التعليمية، املناطق إحدى يف األرسة ودخل لألم التعليمي املستوى ارتفع
ذكر وقد املتحدة. الواليات يف والترشد الفقر ملكافحة مجتمعية بمسئولية املراهقني تمتُّع
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كانوا وأنهم اآلخر، مع بالتعاطف مهتمة أَُرس إىل ينتمون كانوا أنهم أنفسهم املراهقون
الِقيَم تعزيز عىل تعمل التي األهداف من املزيد إىل بحاجة يزال ال املجتمع أن يعتقدون
يف قمنا أننا تَذكَّْر بهم. املنوطة املجتمعية املسئوليات الشباب من العديد يدرك املجتمعية.
السنة يف األمريكيون «الطالب عنوان تحت جاءت التي الدراسة بتناول السادس الفصل
األوىل السنة طالب حول ٢٠٠٥م، عام يف العايل التعليم بحوث معهد وأصدرها األوىل»،
خاللها من اكتشفنا والتي األمريكية، املتحدة الواليات مستوى عىل عام كل الكليات يف
لقيمة تقديرهم عن أعربوا قد ٢٠٠٥م عام يف الجامعي بالتعليم األوىل السنة طالب أن
هؤالء وأعرب السابقة. الدفعة من أعىل بمعدل اآلخرين لصالح مجتمعاتهم يف العمل
تُعزِّز التي بالصور املجتمع حاجة لتلبية استعدادهم عن الجامعي بالتعليم الجدد الطلبة

واضحة. كانت لديهم االجتماعي النشاط نزعة أن القول خالصة ِقيَمه؛
للمجتمع، الداعمة واملمارسات واملعتقدات الِقيَم بأن أمًال البيانات هذه تعكس
مستوى عىل اآلونة هذه يف تقدًما تحرز األطفال، حياة يف األهمية ذوي بالبالغني والخاصة
ربما وتاكر. فالناجان إليها توصلت التي النتائج من نستفيد فكيف املتحدة؛ الواليات
مثلما جيًدا، اآلخرين ومعتقدات معتقداتنا مراجعَة التعليم من أكرب بقدر التمتُُّع لنا يتيح
الواقع، ويف غريهم. عن البعض بها يتمتع التي املزايا إلدراك الفرصة األكرب الدخل يتيح
اإلنسان وحقوق التسامح ِقيَم أن يؤكدون بشدة السالم يدعمون الذين النفس علماء فإن
العالم يف املتنوعة الحياة وأنماط الثقافات عن معلومات الناس يكتسب عندما تُعزَّز

.(٢٠٠٣ وسوملن وجرينبريج بيشيزنسكي (انظر
والتي االجتماعي، لنشاطهم الدعَم اآلباءُ فيها يجد أن يمكن التي األخرى املجاالت ما
الدينية والنصوص التعاليم تُمثِّل أطفالهم؟ بها يَحتذي لها نماذج إرساء يف يرغبون
أحد ويزيل، جون ذكرها التي الكلمات هذه ْل تَأمَّ البالغني. لألشخاص املوارد أحَد عادًة

امليثودية: الكنيسة مؤسيس

األماكن، كل ويف املمكنة، والطرق الوسائل بكافة خرٍي من عليه تَقدر ما افعل
بمقدورك كان طاملا وذلك األشخاص، جميع أجل ومن األوقات، جميع ويف

.(٤٢٣ :١٩١٥ (ويزيل ذلك فعل

األَُرس. من الكثري بني هذا يومنا حتى ويزيل كلمات وترتدد
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الشباب لدى العالقات دراسة يف الخبرية النفس عاملة سميتانا، جوديث أجرت
واكتشفت للمراهقني، املدنية املشاركة حول دراسًة األفريقية، األصول ذوي األمريكيني
التعلُّق درجة يف أثَّرت قد الدينية باألنشطة املرتبطة والترصفات لألم املبكرة التعاليم أن
التعلُّق هذا ارتبط .(٢٠٠٥ وميتزجر سميتانا (انظر املراهقني لدى الروحانية بالِقيَم
حسب وذلك املدنية، األنشطة يف للمراهقني الالحقة باملشاركة أيًضا الروحانية بالِقيَم
يشاركوا أن ح يُرجَّ الروحانية الِقيَم بها تسود أَُرس إىل ينتمون الذين فاملراهقون قولهم؛
أتباعها ع تُشجِّ العالم يف الكربى األديان جميع إن بأنفسهم. األكرب املجتمع مساعدة يف
السالم. تعزيز عن فضًال حظٍّا، أقل هم ملن املساعدة وتقديم اآلخرين مع التواصل عىل

االجتماعي. النشاط إىل يؤديان مساران إال هما ما الدينية والتعاليم التعليم إن
عىل يشدد الذي املتحدة الواليات يف الثقايف املنظور أن بدا البيانات، هذه صنا لخَّ إذا
ربما العرشين، بالقرن ومقارنًة ، التغريُّ يف آخذًا يكون ربما الفردية واالستقاللية النجاح
إىل الحاجة نقِل مسئوليَة عاتقهم عىل البالغني األفراد من أكرب الحارضعدٌد الوقت يف أخذ
الرسائل تزداد أن األمل ويحدونا لألطفال. اآلخر نحو الشخصية املسئولية حس تطوير
عصيبة حياتية ظروًفا يواجهون الذين األشخاص مثل اآلخرين، مع بالتواصل املتعلقة
وربما وتفاعلهم. الحياة يف حظٍّا األوفر اآلخرين دعم إىل بالحاجة املتعلقة وكذلك للغاية،
بشكل (١٩٩٤) تريانديس هاري النفس عالم عنها يكتب التي الجماعية، الروح تكون
األطفال عند الشاملة الرؤية هذه تبدأ املتحدة. الواليات يف اآلن جذورها رسخت قد بليغ،
يف االجتماعية والعدالة الفهم بمستوى يرتقي اآلخرين مع تواصلهم أن يدركون الذين

العالم. هذا

والتسامح املعلمون (3)

البالغني األشخاص كل تشجيع يف األمل يحدوني السابقة، الفصول يف حدث مثلما
فالصحة النفسية؛ للصحة األطفال اكتساب تيسري يف املشاركة عىل أطفالهم عن املسئولني
املعلمون ويمثل حياته، يف املوجودين البالغني األشخاص جميع عىل تعتمد للطفل النفسية

االجتماعي. والنشاط التسامح بِقيَم االرتقاء عملية يف الجوهرية األركان أحَد
التي فالعالقات لالنتماء؛ كبيئة األرسة أهمية الرابع الفصل يف ناقشنا أننا تَذكَّْر
الذين فاملعلمون وباملثل، املستقبلية. بالعالقات االرتقاء يف تساعد واالحرتام الثقة تسودها
االجتماعي السلوك أيًضا يعزِّزون الدراسية فصولهم يف االجتماعية املسئولية يعزِّزون
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الفردية املسئولية بأفكار يقرتن أكرب اجتماعية مجموعة إىل االنتماء حسَّ إن اإليجابي.
توفر املدرسية فالبيئة الشخصية؛ الرفاهية جانب إىل اآلخرين رفاهية ملراعاة واالستعداد

اآلخرين. مع والتواصل لالنتماء أخرى فرصة
قد عاًما، عرش الخمسة أو عرش األربعة عمر أو املتأخرة، املراهقة مرحلة وبحلول
يف االنتماء حس عىل املدرسة يف األقران مجموعات إىل باالنتماء األطفال مشاعر تطغى
مشاعر بني االرتباط توضح التي البيانات بعض لدينا فإن تقدير، أقل وعىل البيت.
الصحة وبني ذاته، حد يف مجتمًعا تمثل املدرسة بأن الشعور أِي املدرسة، يف االنتماء
الدراسة يف شيبري، إم إم هيذر النفس عاملة ذكرت وقد األطفال. لدى الجيدة النفسية
فعاًال كان مدارسهم إىل باالنتماء األطفال شعور أن ٢٠٠١م، عام يف أجرتها التي
األداء أن شيبري وذكرت اآلخرين. عىل أكثر واالنفتاح الوحدة تجنب يف مساعدتهم يف
باالرتباط شعورهم حالة يف النفسية الصحة منظور من سليًما كان لألطفال االجتماعي
اإليجابي االجتماعي السلوك أمام الطريق يمهد قد االرتباط هذا وأن املدرسية، باملجتمعات
كيف الصدد. هذا يف مؤثر دور للمعلمني وكان املستقبل، يف نطاًقا أوسع مستًوى عىل
واالرتقاء اإليجابية املشاعر من املزيد لتعزيز النتيجة هذه من االستفادة للمدارس يتسنى

عام؟ بوجه االجتماعي بالنشاط
«التعلُّم مرشوعات طلب يف املتحدة الواليات مستوى عىل مدارس عدة رشعت
وجزءًا منهجيٍّا جزءًا الخدمي التعلُّم يتضمن الثانوية. املرحلة يف طالبها من الخدمي»
طالُب يَْدرس قد املثال، سبيل عىل للمادة؛ الطالب بفهم لالرتقاء املجتمع بخدمة مرتبًطا
الدرايس، الفصل يف الطفل َر تطوُّ كمعلمني العمل يف يأملون ممن الثانوية املدارس
اإللزامي الخدمي التعلُّم ويُعد األسبوع. خالل ابتدائية مدرسة يف التطوع منهم ويُطلب
التي البيانات بعض بالفعل لدينا ولكننا املتحدة، الواليات يف نسبيٍّا جديًدا الطلبة عىل
مثل له نتائج ظهرت وقد املدارس. مناهج إىل للغاية إيجابية إضافة يمثل أنه توضح
املنهج تعلُّم تعزيز وحتى للطالب، النفسية والصحة املجتمع يف اإليجابية اإلسهامات
نُرش الذي سرتاج آمي النفس عاملة مقال (يُعد الخدمة. عنرص عليه ينطوي الذي املحدد

النتائج.) لهذه جيًدا ملخًصا ٢٠٠٤م يف
عنارص املتحدة الواليات يف تقريبًا املدارس ثلث وضعت ٢٠٠٠م، عام وبحلول
اإليجابية االجتماعية الفوائد نت تضمَّ وقد ،(٢٠٠٠ (بيليج مناهجها يف الخدمي التعلُّم
وااللتزام التسامح يف وزيادًة األنانية، غري الرؤى من مزيًدا الصغار هؤالء حصدها التي
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مهم. كهدف اآلخرين خدمة عىل انطوت روح طغيان عىل عالوة الثقافية، بالتعددية
بناءً للغاية، ملحة ولكنها هائلة، مهمة املدارس جميع يف الخدمي التعلُّم دمج أن ويبدو

عام. بوجه واملجتمع لألطفال النفسية بالصحة الخاصة النتائج هذه عىل
عام يف املراهقني، تطور مجال يف والخبري الشهري النفس عالم الرسن، إيه ريد كتب
الطالب، داخل املتأصل التحفيز لتعزيز سبل عن يبحثوا أن يجب املعلمني أن ٢٠٠٠م
اإليجابي» «التطور أن الرسن ويعتقد طويلة، زمنية فرتة مدار عىل الرتكيز يتضمن الذي
ألن حزنه عن الرسن ويعرب املتأصل. التحفيز عىل بالرتكيز يُعزَّز أن يمكن لألطفال
املعلمني أمام التحدي وأن األمر، هذا يراعي ال الثانوية املدارس مناهج من هائًال قدًرا
وعندما تعلُّمهم. يف للمراهقني أكرب اختيار حرية إتاحة يف يتمثل سواء، حدٍّ عىل واآلباء،
عىل املراهقون يعتمد باملراهقني، الخاص التعلم مسار بتخطيط وحدهم البالغون يقوم
وضعها التي الجوائز عىل للحصول يؤدون ما وغالبًا «اآلخر»، عن الصادر التحفيز
بتجميعها قام التي الردود إىل الرسن ويشري اإلجادة. بتحقيق أصيل التزام دون البالغون
الحماسة إىل تفتقد ردودهم «كانت قائًال: املدريس يومهم عن املراهقني مع بحوثه من
كذلك .(١٧٠ :٢٠٠٠ (الرسن الكارتونية» سيمبسون بارت شخصية غرار عىل تماًما
كانوا لو كما املدريس، بعملهم االرتباط وافتقاد الضجر مشاعر عن املراهقون تحدث

التعلُّم. متع لهم يُظهر ما شخًصا ينتظرون
١٩٣٨م عام يف كتب عندما صواب عىل كان ديوي جون إن قائًال الرسن يستطرد
املهارات إتقان وأن حديثًا، تعلموه ما بتطبيق لألطفال «يسمحوا» أن يجب البالغني أن
التطوعية األنشطة أن الرسن ويؤكد باملمارسة. فقط تحقيقه يمكن الحقيقية واملشاركة
مدار عىل الرتكيز مع العايل املتأصل التحفيز لتيسري الهادفة الوسائل إحدى تُعد امُلنظمة
املنهجي، غريُ التطوعيُّ النشاُط هذا يوفر قد الخدمي، التعلم بمفهوم وأسوًة زمنية. فرتة
الدافعية لتعزيز البيئات هذه مثَل والدينية، املجتمعية الخدمية األنشطة ذلك يف بما
املهتمني البالغني األشخاص أن الرسن ويعتقد االجتماعي. والنشاط للتسامح املتأصلة
لهم تحقق التي التطوعية األنشطة من املزيد توفري عليهم يجب لألطفال الكيل بالتطور

املتأصل. والتحفيز السعادة
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األكرب االجتماعية البيئات (4)

االجتماعية التنشئة عوامل كأحد الالمنهجية األنشطة أهمية الثالث الفصل يف ناقشنا
لدى املتأصل التحفيز أن تعني املجموعات هذه طبيعة أن الرسن ريد ويَذكر لألطفال،
من ينبع املجموعات لهذه اليومية األمور من كثريًا ألن نظًرا بالدعم؛ يحظى األطفال
لخدمة دينية أنشطة بتنظيم يقومون أو املناظرة فرق يف كانوا وسواء أنفسهم، األطفال
البالغني األشخاص مع مسارهم من كبري قدر تخطيط يف يشرتكون فإنهم مجتمعاتهم،
بالنزعة التعلُّم ويتسم البالغني، األشخاص دعم ويَظهر التطور. هذا يف يساعدون الذين
وزيادة املراهقة، مرحلة أثناء الدرجات معدل ارتفاع مثل نتائج اقرتنت وقد التعاونية،
مجتمعاتهم يف بفاعلية شاركوا الذين باألطفال الحقة، عمرية مراحل يف التطوعية األنشطة
عىل القدرة تعزيز أهمية عىل نظرة البيانات هذه تُلقي الثانوية. املدرسة طالَب الكربى
اإليجابية االجتماعية األنشطة وتدعيم تيسري البالغون يحاول بينما األطفال، داخل التأثري
األطفال لدى املتأصل التحفيز أهمية فهم إن الرسن ويقول األطفال. بها يشرتك قد التي

الكيل. اإليجابي تطورهم من جزءًا يكون أن يمكن بكفاءة للترصف
يف بها الخاص الفصل يف كونستانس ذكرت فالناجان؛ كونستانس عمل إىل نعود
الذين البالغني، لألشخاص التبادليَة الطبيعَة أن (٢٠٠٤) للمراهقني» النفس علم «ُكتيِّب
األطفال وقت وانشغاَل األطفال، مع املنهجية غري األنشطة يف للمشاركة بوقتهم يتطوعون
األطفال يُعلِّمون الذين البالغون فاألشخاص مثمرة»؛ «حلقٌة الحًقا املدنية باألنشطة
ويف بهم. يثقون الذين األطفال مع يعززونها اإليجابية االجتماعية األنشطة يف االنخراط
اآلخرين عن اإليجابية النظر وجهات من املزيد األطفال هؤالء يكتسب نفسه، الوقت
يحددها التي الجماعية األهداف وتعني املشاركني. غري بالزمالء مقارنًة عام بشكل
األطفال تطور أن برعايتهم القائمني البالغني األشخاص بمساعدة ملجموعاتهم األطفال
وكذلك املجتمع. لصالح وتحقيقها األهداف تحديد كيفية يتعلمون فاألطفال يتحسن؛

عملهم. من األكرب واملجتمع الجماعة وتستفيد الجيدة النفسية صحتهم تتعزز
املشاركني املراهقني أن فالناجان تَذُْكر اآلباء، أهمية إىل فالناجان مناقشة بنا تعود
االجتماعية الطبقة أن ورغم أيًضا، املجتمع يف مشاركون آباء لديهم مجتمعاتهم يف بفاعلية
بزيادة األعىل اآلباء دخل يرتبط إذ — املدنية باملشاركة تنبئ التي العوامل أحد تُعد
االنتماءات وضع عند الطبقات جميع يف االجتماعي النشاط يسود — املدنية املشاركة
تشارك ما غالبًا السيئة االقتصادية األحوال ذات األَُرس أن بذلك وأعني االعتبار؛ يف الدينية
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وإذا الدينية، بمؤسساتهم الخاص االجتماعي بالعمل يتعلق عندما االجتماعي النشاط يف
عمل ويدعم املدنية. املشاركة األطفال جميع يطوِّر أن يمكن الفرص، لهم أُتيحت ما

البيانات. هذه (٢٠٠٥) وميتزجر سميتانا
قادرين األطفال يكون عندما االجتماعي بالنشاط وااللتزام التسامح تعزيز يجري
اآلخرين عىل للتعرف الفرص ينتهزون عندما أو املحتاجني، اآلخرين مساعدة عىل
فرص عىل أيًضا الترصف هذا مثل وينطوي َقبل، من يصادفوهم لم الذين االجتماعيني
االجتماعي. النشاط معنى حول بالرعاية القائمني البالغني األشخاص مع للتناقش
عن أسئلة طرح األطفال يبدأ عندما متاحني البالغون األشخاص يكون أن ويجب
ذا القميص اشرتى الذي السادس الفصل يف املذكور فاملراهق ومجتمعهم؛ أنفسهم
تقول بعبارة األصليني األمريكيني السكان من الزعماء كبار ر صوَّ الذي القصرية، األكمام
حكومة ملعاملة بُغضه إلبداء فرصة ُمنح قد ١٤٩٢»؛ عام منذ اإلرهاب «مكافحة كلماتُها:
رضورية واالبن األب بني املناقشة كانت وقد األصليني، أمريكا لسكان املتحدة الواليات
األب أعلن هذه. االجتماعية العدالة قضية من موقفه وتحديد ِقيَِمه مراجعة يف ملساعدته
ملعتقداته. وفًقا بالترصف للطفل وَسمح لألسئلة الطفل توجيه عىل الرصيحة موافقته
االجتماعية والعدالة التسامح تعزيز يريدون الذين البالغون، األشخاُص يتعلم أن ويجب
أيًضا، االجتماعية بالعدالة الخاصة والترصفات الشخصية تحيزاتهم تدبَُّر األطفال، بني

التايل. الجزء يف سنتناوله الذي املوضوع هو وهذا

االجتماعي والنشاط التسامح تعليم (5)

الخاصة الِقيَم األطفال يُعلِّموا أن بالرعاية القائمون البالغون األشخاص يحاول عندما
فقد — ملعتقداتهم وفًقا الترصف وكيفية اآلخرين مع التسامح ذلك يف بما — بهم
بعض غالبًا يحتاجون األطفال حياة يف البالغون فاألشخاص لهم؛ رصاًعا األمر يمثل
التحيزات هذه إن إذ الشخصية؛ وتحيزاتهم املجتمع يف دورهم مجابهة عند املساعدة
الخاص العمل ويُعد صعوبة. أكثر لألطفال التسامح تعليم تجعل أن يمكن الشخصية
بالعدالة خاص عمل إطار يف العمل نحو املعلمني توجيه أهمية عن املدافعني من باثنني
أوبري وكاثي وينشتاين جريالد قدَّم ١٩٩٢م، عام يف للبدء. جيدًة نقطًة االجتماعية
طلب االجتماعية، العدالة مفاهيم تعليم يف كفاءة أكثر ليصبحوا اسرتاتيجيات للمعلمني
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يف امُلعلِّمني) (أي تطورهم أسهم كيف يفكروا أن املعلمني من الجامعيان األستاذان هذان
باسرتاتيجياتهما. ملخًصا ييل فيما ونورد التسامح، تعليمهم

املعلمني عىل يجب

والديانة العرقي األصل ذلك يف بما االجتماعية، بهوياتهم وعي لديهم يكون أن (١)
ال املثال سبيل عىل وذلك الجسمانية، القدرات عىل بناءً والتمييز االجتماعية والطبقة

الحرص.
«امتياز مثل بمفاهيَم ظروفهم تأثر مدى عن يتساءلوا وأن لتحيُّزاتهم، ْوا يتصدَّ أن (٢)

ذلك. إىل وما الجنس» أساس عىل «التمييز أو البيض»
جماعٍة يف البارزون األفراد عنه يعرب الذي التحيز تجاه استجاباتهم يراجعوا أن (٣)
استخدام عن قوله ينبغي فيما التفكري املثال، سبيل عىل ُمستهدفة؛ مجموعات عن ما
اآلخرين. َقْدر من تحطُّ كصفات «أعرج» أو الجنس» «مثيلِّ أو «ُمعاق» لكلمات األطفال
لتحيُّزاتهم التصدي كيفية يتعلمون يزالون ال البالغني األفراد جميع أن يتذكروا أن (٤)

لآلخرين. واالستجابة
يواَزن أن يجب ولكن األهمية، شديد أمر (األطفال) الطالب تأييد أن يتذكروا أن (٥)
بأسلوب ذلك مع التعامل ويمكن االجتماعية، بالعدالة الخاصة املوضوعات أهمية مع

ودِّي.
يُظهرها التي املوضوعات بهذه املحيطة االنفعالية ة الحدَّ مع التعامل يتعلموا أن (٦)
يخىش وعندما بهم. الخاصة االنفعالية الحدة جانب إىل األطفاُل، األحيان بعض يف
صلة فقدان من يخشون أو الدرايس الفصل عىل السيطرة فقدان من البالغون األشخاص
وتََعامْل هذا يحدث عندما انتبه مؤكدة. غري ردود تُعَطى أن يمكن أطفالهم، مع املودة

ثانية. واستأِنف اسرتاحة، ُخذ أيًضا. معه

تكون أن يمكن يفعلوه. أن املعلمني من (١٩٩٢) وأوبري وينشتاين طلب ما فْلنراِجْع
أطفال لديهم آخرين بالغني أشخاص أي أو اآلباء مع أيًضا للتطبيق صالحة النقاط هذه
التي االجتماعية الفئات البالغون األشخاص يراِجع أن ينبغي بدايًة لرعايتهم. خاضعون
اعتبارهم يف البالغون األشخاص يضع أن ويجب أعاقته، أو اإليجابي تطورهم يف ساعدت
حيويتهم أو البدنية وقدراتهم الدينية ومعتقداتهم العرقية وأصولهم األَُرسية خلفياتهم
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بصفِتي املثال، سبيل عىل هويتهم؛ من تتجزأ ال التي األخرى والتصنيفات الجسدية
لديهم ليس إنه يقولون ممن أوروبية أصول ذوو أمريكيون طالٌب عادًة لديَّ ُمعلمة،
هؤالء ويعتقد الفصل. يف املناقشة هذه يف يشرتكوا أن منهم أطلب عندما عرقي أصل
أوضاعهم بفضل املتحدة الواليات يف جامعية بكليات يلتحقون الذين البيض الطالب
حاجة يف وليست نفوذ ذات العرقية مجموعتهم أن والنفوذ، العدد ناحيتَي من كأغلبية،
من أطلب وأنا البيض»، «امتياز عليه يُطلق ما يَختربون إنهم مراجعة، أو تخطيط إىل
مبارش: ولكنه َلِبٍق بشكل لهم القول توجيه خالل من التحيُّز لهذا التصدِّي الطالب هؤالء
العبارة هذه يألفون ال الذين والطلبة البيض.» امتياز منظور من تتحدثون أنكم «أعتقد
يعرفونه يكونوا لم الذي التحيز، هذا من التخلص بهدف معي يعملون — ُكثُر وهم —
تلقي عىل انفتاًحا أكثر البالغني األشخاص جعل يف تساعد التحيزات مواجهة إن سابًقا.
لألشخاص النفسية الصحة إن التسامح. تعليم يف نرغب عندما الطلبة من األسئلة

األطفال. لدى نفسه باألمر االرتقاء يف تساعد البالغني
تمثِّل تحيٍز عن تنمُّ التي األفعال أو لألقوال البالغني األشخاص استجابة كيفية إن
الكرة»، العبات وزميالتها ابنته يصطحب كان الذي «األب تَذكَِّر األطفال، لتعليم أهمية
وقد سيارته، يستقِلْلَن كنَّ الالتي الفتيات ِقبل من الرتكي الشعب لتنميط تصدى الذي
عىل املرح بعض وأضفى ، مواقفهنَّ يف النظر إلعادة لبقة بطريقة تشجعيهنَّ واصل
أنه رعايته يف الالتي للفتيات األب أظهر للموقف. الشخيص ارتياحه خالل من الدرس
مثاًال هذا ويُعد لآلخرين، التنميطية نظرهنَّ لوجهات يه تصدِّ خالل من بهنَّ يهتم بالفعل
مواجهة حالة كل مع الفائقة املهارة بهذه منَّا كلٌّ يتميز ال ولكن للغاية، ناجحة ملواجهة
املجتمعي والنشاط التسامح عن يتعلمون أنهم البالغون يتذكر أن ينبغي إذ محتملة؛
النية ُحسن ِبِسمِة املخاطرُة البالغني األشخاص عىل يصعب األطفال. مثل تماًما يوم، كل
التحيز، عن حوار يف وإرشاكهم النقاش بإيقاف وذلك لرعايتهم، الخاضعني األطفال لدى
سيارة، يف القدم كرة العبات من مجموعة أو درايس فصل يف طالبًا كانوا سواء ولكن
اآلخر عن والطلبة األطفال أفكار تشكيل يف املساعدة مسئولية البالغون األشخاص يتحمل

العالم. عىل التسامح من مزيد وإضفاء االجتماعي،
الحدَّة من عالية بدرجة عادًة االجتماعية والعدالة التسامح موضوعا يقرتن وأخريًا،
قد دفاعي، موقف يف أنهم أو بها، يُستخفُّ مواقفهم بأن الناس يشعر فعندما االنفعالية؛
الناس غالبية يواجه االنفعالية. املشاعر محلها وتحل تنحرس املعرفية قدراتهم أن يبدو
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األطفال ويحتاج يُهاَجمون، أنهم يعتقدون عندما سديٍد نحٍو عىل التفكري يف صعوبة
نابعة أنها عىل التحيزات مع املواجهة هذه رؤية يف يساعدوهم كي البالغني لألشخاص
يف تَصبُّ تُتخذ التي اإلجراءات أو تُقال التي الكلمات وأن بهم، االهتمام منطلق من
النضج إن كثريًا. األمر هذا يف األطفال عن يختلفون ال البالغون واألشخاص صالحهم،
الجوانب ومكتمل مدروس فعل رد إصدار يضمن ال العمر يف التقدم مع يأتي الذي
املحتوى مع صعوبة يواجه قد منَّا فكلٌّ االجتماعية؛ العدالة افتقاد أو التسامح عدم إزاء
أن البالغون األشخاص يجد وعندما للتغيري. اآلخرين دعوات يف غالبًا املتأصل االنفعايل
يطلب أن يمكن التسامح، عدم عن الناجم التوتر يسودها منازلهم أو الدراسية فصولهم
بهدوء ويفكروا أنفاسهم، ويلتقطوا اسرتاحة يأخذوا أن الجميع من البالغون األشخاص
يرسموا أو يكتبوا أن األطفال من نطلب أن يمكننا وربما التسامح، عدم أفرزه فيما
وقد أقل، انفعايل محتًوى ذات أوضح معرفية حالة إىل إلعادتهم كطريقة تجربتهم عن
بال االنفعايل املحتوى أن يعني ال وهذا نفسه، باألمر القيام البالغون األشخاص يحتاج
اآلخرين مواقف يف العقيل التفكري أن يف فقط يتلخص األمر إن تماًما! العكس بل قيمة،

والرتكيز. الفكر من هائًال قدًرا يتطلب قد التسامح عن
مع خوضها نختار التي املعارك بشأن أنفسنا نسأل نحن بالغني، وكأشخاص
يف البالغني لألشخاص مخاوف تثري التي القضايا وتُعد لرعايتنا. الخاضعني األطفال
األب، استمع لقد أيًضا. األطفال مخاوف تثري التي نفسها القضايا تلك هي األمر غالب
عن سلبي بشكل يتحدثَْن وهنَّ الفتيات إىل سيارته، يف الكرة العبات يصطحب الذي
أن منهنَّ طالبًا الترصف، تسمية خالل من التنميط هذا مثل يوقف أن واختار األتراك،
وقد نفسه، لتهدئة ثواٍن بضع إىل بحاجة كان أنه األب أدرك األمر. عن أكثر ثْنَه يحدِّ
منحه كما السلبي، الحديث هذا أثار ا عمَّ املعلومات من املزيَد أيًضا الطلُب هذا منحه
الفتيات إىل يَِصل أن يجب أنه عرف الذي والتسامح التحذير عن حديثه لرتتيب وقتًا
فكرته، عن التعبري يف ملساعدته الفكاهة حس األب استخدم ودود. بأسلوب الصغريات
وقد السابقة. نظرهنَّ وجهات وبني توجيهه بني الربط من الصغريات الفتيات وتمكنت
والتزامه لألب االجتماعية اإليجابية خالل من االجتماعية والعدالة التسامح تعزيز جرى

لآلخر. ازدراء عىل ينطوي حوار إىل استمع عندما بالحديث
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االجتماعية والعدالة والتسامح الجيدة النفسية والصحة الطفل ر تطوُّ (6)

األطفال. حياة يف البالغني باألشخاص املنوطة العديدة األدوار إىل الكتاب هذا يف تطرقنا
األطفال، تطور بها يحدث أماكن هي واملجتمعات واملدرسة للمنزل املتعددة السياقات إن
والسياسية واالجتماعية املعرفية األطفال هوياِت أن يتضح هذه، التعليم بيئات داخل ويف
تعطينا لألطفال الجيدة النفسية الصحة إن لألطفال. الجيدة النفسية للصحة مهمٌة األكرب
فالناجان كونستانس تَذُكر ومثلما املستقبل. يف للجميع أفضل مجتمعات بناء يف األمل
معها، للتعامل مختلفة تاريخية ونماذج أحداث األطفال من جيل لكل سيكون ،(٢٠٠٤)
لهذه نظًرا جيل إىل جيل من املدنية واملشاركة للمسئولية تطويرهم بالرضورة وسيتغري

املختلفة. التحديات
أن يجب ،(١٩٨٦) برونفينربينر ِليوري للتطور البيئية النظرية تفرتض ومثلما
يعتمد األطفال ر فتطوُّ إطاره؛ يف ترعرع الذي التاريخي السياق مع جيل كل يتعامل
النفسية الصحة يعزز ما وهو اآلخرين؛ واألطفال البالغني األشخاص مع التفاعالت عىل
بالغني أفراد إىل حاجة يف ونحن التطور، هذا عىل تؤثر العاملية اإلشكاليات إن الجيدة.
الحادي القرن إن مىض. وقت أي من أكثر الحارض وقتنا يف التسامح عىل يحرصون
يف املتحاربني الناس بني التسامح لقيمة واضح افتقاد وثمة بالنزاعات حافل والعرشين
حول وربما بل الحر، املجتمع يف البالغني األشخاص عىل يفرض وهذا العالم، أنحاء كافة
هذه جميع يف األطفال بتطور االرتقاء عىل يعملوا أن حرية، األقل املجتمعات يف العالم

املهمة. املجاالت
بمساعدة عواملهم يف بفاعلية األطفال يشرتك عندما واالجتماعي املعريف التطور يحدث
عىل لألطفال الجيدة النفسية الصحة وتعتمد بالرعاية. القائمني البالغني األشخاص
التسامح ويعتمد للجميع، والعدالة التسامح عن يبحثون الذين البالغني األشخاص
دون أطفالنا عىل العبء بهذا نلقَي أال علينا التايل. الجيل عىل االجتماعية والعدالة العاملي
السادس؛ الفصل يف ناقشناها التي للِقيَم» ودروع «منارات ک تعمل بوسائل نزوِّدهم أن

ألطفالنا. جائزة هو االجتماعي فالنشاط
األطفال تضع بالرعاية القائمني اآلخرين واألشخاص اآلباء مع املبكرة الصالت إن
االلتزامات كذلك حياتهم. مدار عىل جيًدا ستخدمهم التي العالقة تطور مسار عىل
ِقبل من إصالح أو تدخل إىل تحتاج التي والبيئة اآلخرين مع والتعاطف االجتماعية
هذه وتُعد لألطفال. املبكر بالتطور مهتمني بالغني أشخاص أيدي عىل تُعزَّز اإلنسان
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للصحة البناء َلِبنات هي اآلخرين، األطفال مع الصالت ذلك يف بما املبكرة، الصالت
املشاركة ثَمَّ ومن أنفسهم؛ نطاق خارج النظر يف األطفال تساعد التي الجيدة النفسية
حياة يف ون املهمُّ البالغون األشخاص يتحمل وعندما اآلخرين. وخدمة املدنية املسئولية يف
االطالع، حسن عن تنمُّ وبأساليب جدِّي بشكل التايل الجيل تربية مسئولية األطفال
عىل قدرتنا حينئٍذ ستتحسن النفسية؛ البحوث توفرها أن يمكن التي األساليب تلك مثل
العملية التطبيقات توفر كما املستقبل. نشطاء يكونوا أن يف األطفال جميع مساعدة
البالغني لألشخاص الفرص من العديد الكتاب هذا يف نوقشت التي النفسية للبحوث

الجيدة. النفسية صحتهم بناء يف األطفال ملساعدة
األطفال ونمو نموك ملؤازرة املعلومات من املزيد اكتساب عىل عاكف أنت بينما
والًدا ستجعلك أخرى موارد عن البحث يف الوقت من مزيًدا أمِض لرعايتك، الخاضعني
لدى التسامح بتطوير الخاصة القراءة قائمة معظم وتعتمد أفضل. ومعلًما أفضل
يف بعملها تشتهر التي االجتماعي النفس علم أستاذة مؤلفات عىل والبالغني األطفال
مجموعات عىل أبحاثًا وأجرت كايس مت صمَّ كايس. كيم الدكتورة وهي التسامح؛ تعزيز
نموذًجا وتمثل عديدة، سنوات طوال العنرصية» ضد ِبيٌض «نساء عليها: أُطلق نقاش
عىل والعمل الشخصية تحيزاتهم مراجعَة االمتيازات ذوي األشخاص استطاعة لكيفية
من رائعة بمكتبة أيًضا كايس كينت وزوجها كايس وتحتفظ االجتماعية. العدالة تحقيق

امللحق). (انظر التسامح بتعزيز الخاصة األطفال كتب
الكلمات هذه إىل انظر أطفالنا. حياة يف وفارًقا ألنفسنا فارًقا نصنع أن كأفراد يمكننا
من صغرية مجموعة أن يف شكٍّ أدنى يعرتيك «ال ميد: مارجريت من للمشاعر املؤججة
نجاحها تُثبت التي الوحيدة الطريقة إنها الواقع، يف تغيريًا. تُحِدث أن يمكنها الناس
لهذا لإلعداد املدنية الحقوق مجال يف الناشطني أحد مع مقابلة أَْجريت أنني كما دائًما.»
مؤرخ وهو باملر، بروس الدكتور أخربني منه. مالحظات ثالث نظري ولفتت الكتاب،
العرشين القرن ستينيات يف تجربته عن ٢٠٠٧م) مارس ١ شخيص، (لقاء الصيت ذائع
يف كان ألنه نظًرا املدنية؛ الحقوق مجال يف الناشطني كأحد بدأ لقد املتحدة. الواليات يف
ضمري والديه لدى كان الحركة. يف ناشطة رشيكته وكانت له بالنسبة أهمية ذات عالقة
له وقالت بل تماًما، والدته دعمته للحركة، سينضم أنه عليهما اقرتح وعندما اجتماعي،
من أُطلقت املدنية الحقوق حركة أن ذكَّرني األمر، نهاية ويف األمر. هذا عىل تحسده إنها
كانت أعدادهم ولكن لباملر، جليٍّا نبوغهم كان األشخاص. من للغاية محدود عدد خالل
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كانوا نابغني أشخاٍص من صغرية مجموعة بفضل تغريت املتحدة فالواليات صغرية؛
مجتمعاتهم وتحتاج األطفال حياة يف تأثري البالغني ولألشخاص اجتماعيني. ناشطني
هذه وتبدأ االجتماعية، والعدالة التسامح أجل من يعملوا أن األجيال مختلف من الحالية

األوىل. عالقاتنا مع األمور
ويمكن األطفال، مستقبل بناء سبيل بصفتها العالقات عىل ركزُت الكتاب، هذا يف
واألشخاص ناقشناها. التي السبعة املقاييس خالل من الجيدة النفسية صحتهم تعزيز
شتى يف بفعالية أدوارهم يؤدون وودٍّ باهتمام األطفال تطور يعزِّزون الذين البالغون
يف األهمية ذوي اآلخرين البالغني واألشخاص واملعلمني اآلباء أن بمعنى املهارة؛ مجاالت
الذين البالغون واألشخاص لألطفال. الشامل بالنمو االرتقاء يف يساعدون الطفل حياة
الجيدة النفسية صحتهم وضع مع لألطفال، والبدني واالجتماعي املعريف التطور يحفزون

األفراد. جميع نمو يعززون إنما كهدف،
األرسة بيئتَي إطار يف عالقات بناء عىل احرْص تحقيقها. يمكن األهداف هذه إن
تطوير يف األطفال ساِعد اآلخرين. يف والثقة االنتماء مشاعر تعزِّز أن شأنها من واملدرسة
بك الخاصة الِقيَم األطفال علِّم حياتهم. مدار عىل ستساعدهم دائمة صداقة عالقات
النفسية صحتك ْص تفحَّ بالوقت! استمتْع حياتهم. يف األخرى التأثريات راِقب بها. والتزْم
لتحقيق تغيري كعوامل العالم يف مكانتهم رؤية يف األطفال ساِعد أيًضا. تحيزاتك وراجع

أطفالنا. عند مبكرة بداياٌت لهما االجتماعية والعدالة فالتسامح للجميع؛ املصلحة
يتوىل عندما تبدأ املثمرة» «الحلقة إن وأقول فالناجان كونستانس بتعبري سأستعني
تبدأ ملجتمعاتهم. الجميل بدورهم يردُّون وهؤالء نفسيٍّا، أصحاء أطفال تربية الكبار
الهام؛ العمل هذا ألداء واملستعدين املهتمني البالغني األفراد عند وتنتهي املثمرة الحلقة
نفسية بصحة يتمتعوا أن عىل وتربيتُهم إلينا، بحاجة والعرشين الحادي القرن فأطفال
الصحة ستساعدهم كذلك اآلخرين. وعىل عليهم بالنفع ذلك وسيعود اإلمكان، يف أمٌر جيدة
هذا صالح يف سيعملون وتباًعا وناجحة، سعيدة بحياة االستمتاع يف الجيدة النفسية

العالم.
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االجتماعية والعدالة التسامح ملوضوع مصادر

عامة مصادر (1)

There are many great resources for adults to use with children.
(1) I recommend becoming a member of an activist organization that

promotes tolerance and social justice. One great organization of this kind
is the Southern Poverty Law Center (SPLC). You can access this organi-
zation online at www.splcenter.org. This nonprofit educational and le-
gal foundation functions as a clearing house and activist leader for so-
cial good in the United States. This is the group that designed “Mix-It-
Up-At-Lunch Day.” They publish a magazine that members receive titled
Teaching Tolerance. Every issue is full of sound tips for promoting tol-
erance and social activism in children. I learn something new about my
fellow travelers on this Earth from every issue. The SPLC also makes free
curriculum kits available to teachers. One example is “Responding to Hate
at School: A Guide for Teachers, Counselors and Administrators.”

(2) When children are seeking activities to engage in, assist them in
finding one that includes social activism. Many opportunities for service

www.splcenter.org
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exist in all of our communities. One example is the Girl Scouts/Boy Scouts
organization. Service to others is a hallmark of the work they ask of chil-
dren. If you encounter a troop that is intolerant of some groups of chil-
dren, seek another troop. Often, the Scout leaders’ views prevail and we
are all on the journey of overcoming bias at different levels. One recent
book published about Eagle Scouts was written to detail some of the ser-
vice engaged in by those who have attained this level of Scouting. They
have gone on to achieve national office, becomemembers of the astronaut
corps, save natural habitats, lead colleges, and serve as camp counselors
as adults. Alvin Townley’s Legacy of Honor: The Values and Influence of
America’s Eagle Scouts was published in 2007 by Thomas Dunne Books.

(3) Youth Communication is a nonprofit youth development program
that sells resource books for adults and adolescents, written by adoles-
cents. Examples of some of their available titles are “Helping Others,”
“Growing up Black, Asian, Latino” (three titles), “Resilience,” and “Men-
tal Health.” Find them at www.youthcomm.org.

(4) The Anti-Defamation League (ADL), in conjunction with Barnes
and Noble publish a list of books that address social justice. The pamphlet
they produce is called “Close the Book on Hate” and can be downloaded at
the ADL’s website: www.adl.org/prejudice/default/asp. This list contains
books for children and adults.

لألطفال كتب (2)

The children’s book collection of Kim and Kent Case includes the follow-
ing titles:

(1) King and King. Linda de Haan and Stern Nijland. Two males be-
come a couple.

(2) King and King and Family. Linda de Hann and Stern Nijland.
A male couple adopts a child.
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(3) And Tango Makes Three. Justin Richardson and Peter Parnell. The
true story of two male penguins at the Central Park Zoo who become a
couple and raise a baby penguin together.

(4) Heather Has Two Mommies. Leslea Newman.
(5)Molly’s Family.Nancy Garden. A kindergarten child with twomoms

who attend Parents’ Night together.
(6) We Adopted You, Benjamin Koo. Linda Walvoord Girard. First per-

son account of a child from Korea adopted in the United States.
(7) New Moon is a magazine for girls about embracing girlhood and

promotes tolerance and activism.
(8)William’s Doll. Charlotte Zolotow. William’s grandmother buys him

a doll so that he will learn nurturing skills.
(9) The Sissy Duckling. Harvey Fierstein. Elmer the duck enjoys tradi-

tionally feminine activities and perseveres when his friends deride him.
(10) My Name was Hussein. Hristo Kyuchukov. Ethnic violence means

that children must adopt new beliefs or even change their names to
survive.

(11) What if the Zebras Lost Their Stripes? John Reitano. Black, white,
or striped, we are all in the animal kingdom together.

(12) Zack’s Story: Growing Up with Same Sex Parents. Keith Greenberg.
A first person account of Zack, who has two moms.

(13) Happy to Be Nappy. bell hooks (author bell hooks does not cap-
italize her name). Be proud of who you are.

(14) Let’s Talk About Race. Julius Lester. Inside we are all the same.
(15) Black is Brown is Tan. Arnold Adoff. A multi-ethnic family has

many beautiful skin-tones.
(16) Spotty. Margaret Rey. A spotted bunny leaves his all white bunny

family only to find a spotted bunny family who is skeptical of a white
bunny in their midst.
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(17) Tusk Tusk. David McKee. White and black elephants fight to their
deaths while the peace loving ones escape. Generations later the surviving
elephants emerge and are all gray.

(18) White Socks Only. Evelyn Coleman. A young African-American
girl drinks from an “All White” fountain and brings others to social ac-
tivism as well.

(19) Why Should I Recycle? Jen Green. Mr. Jones, a teacher, shows his
students the benefit of recycling.

(20) ABC A Family Alphabet Book. Bobbie Combs. Families are diverse.

للكبار كتب (3)

This booklist was generated in part by the members of Kim Case’s groups
titled “White Women Against Racism.”

األطفال/الرتبية

Critical Multiculturalism: Rethinking Multicultural and Antiracist

Education, Stephen May.
Diversity in the Classroom, 2nd edition, Frances E. Kendall.
Everyday Acts Against Racism: Raising Children in a Multiracial World,

Maureen T. Reddy.
Lies My Teacher Told Me, James Loewen.
Open Minds to Equality, Nancy Schniedewind and Ellen Davidson, activity

book.
Prejudice and Your Child, Kenneth B. Clark and Stuart W. Cook.
Teaching for Diversity and Social Justice: A Sourcebook for Teachers and

Trainers, Maurianne Adams, Lee Ann Bell, and Pat Griffin.
Teaching Tolerance: Raising Open-Minded, Empathetic Children, Sam

Bullard.
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Why Are All the Black Kids Sitting Together in the Cafeteria? Beverly
Tatum.

قصصية غري أعمال

Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, & the Politics of

Empowerment, Patricia Hill Collins.
Black Men on Race, Gender, and Sexuality, Devon Carbado.
Black Reconstruction in America, W. E. B. DuBois.
Black Wealth/White Wealth, Melvin Oliver and Thomas Shapiro.
The Damascus Affair, Jonathon Frankel, anti-Semitism.
Divided Sisters: Bridging the Gap Between Black Women and White Women,

Kathy Wilson and Midge Russell.
Fighting Racism in World War II, George Breitmann, C. L. R. James, Fred

Stanton, and Ed Keemer.
Home Girls: A Black Feminist Anthology, Barbara Smith.
Inequality By Design: Cracking the Bell Myth Curve, Claude Fischer et al.
Jews Against Prejudices: American Jews and the Fight for Civil Liberties,

Stuart Svonkin.
Let’s Talk About Racism (The Let’s Talk Library), Diane Shaughnessy.
Life, Death, and In-Between on the U.S.-Mexico Border: Asi Es La Vida,

Martha Oehmke Loustaunau and Mary-Sanchez Bane.
Our Feet Walk the Sky: Women of the South Asian Diaspora, Women of

South Asian Descent (Eds.).
Quarantine! Howard Markel, anti-Semitism.
Racial Healing: Confronting the Fear Between Blacks and Whites, Harlon L.

Dalton.
Racial Politics and the Pedagogy of Whiteness, Henry A. Giroux.
Racism Explained to My Daughter, Tahar Ben Jelloun et al.
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Sister Outsider, Audre Lorde.
Turning Back: The Retreat From Racial Justice in American Thought and

Policy, Stephen Steinberg.
Women, Race, and Class, Angela Davis.
Yo’ Mama’s Disfunktional: Fighting the Culture Wars in Urban America,

Robin D. G. Kelly.

والعنرصية البيضاء البرشة

A Race is a Nice Thing to Have: A Guide to Being a White Person or

Understanding the White Persons in Your Life, Janet Helms.
The Universalization of Whiteness: Racism and Enlightenment, Warren

Montag.
The Wages of Whiteness, David Roediger.
White Awareness, Judy Katz.
White Women, Race Matters: The Social Construction of Whiteness, Ruth

Frankenberg.

العنرصية وعالج الروحانية

Beyond Fear: Twelve Spiritual Keys to Racial Healing, Aeeshah Ababio
Clottey et al.

Enter the River: Healing Steps From White Privilege Toward Racial

Reconciliation, Jody Miller Shearer.
Pastoral Care: An Antiracist/Multicultural Perspective (Blackwell Studies in

Personal and Social Education and Pastoral Care), Carlton G. Duncan.
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العنرصية مناهضة

Anti-Racism (Key Ideas), Alastair Bonnett.
Dismantling Racism: The Continuing Challenge to White America, Joseph

R. Barndt.
Fighting Words: Black Women and the Search for Justice, Patricia Hill-

Collins.
Killing Rage: End Racism, bell hooks.
Uprooting Racism: How White People Can Work for Racial Justice, Paul

Kivel.

ذاتية سري

The Autobiography of Malcolm X, Malcolm X and Alex Haley.
Invisible Privilege: A Memoir About Race, Class, and Gender, Paula

S. Rothenberg.
Long Time Coming: An Insider’s Story of the Birmingham Church Bombing

That Rocked the World, Elizabeth H. Cobbs, Petric J. Smith, and Fred
L. Shuttlesworth.

Narrative of the Life of Frederick Douglass, Frederick Douglass.
Night, Elie Weisel, Holocaust.
Rising Voices: Writings of Young Native Americans, Arlene B. Hirschfelder

and Beverly R. Singer.

قصصية أعمال

A Lesson Before Dying, Ernest J. Gaines.
A Woman of Her Tribe, Margaret Robinson.
Beloved, Toni Morrison.
Black Boy, Richard Wright.
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The Bluest Eve, Toni Morrison.
The Color Purple, Alice Walker.
Dust Tracks on a Road, Zora Neale Hurston.
Goodbye Vietnam, Gloria Whelan.
Growing Up Chicana/o, Tiffany A. Lopez.
I Know Why the Caged Bird Sings, Maya Angelou.
Invisible Man, Ralph Ellison.
The Joy Luck Club, Amy Tan.
The Kitchen God’s Wife, Amy Tan.
The Latin Deli, Judith Ortiz Cofer.
Latina, Lillian Castillo-Speed.
Love Medicine, Louise Erdrich.
Makes Me Wanna Holler, Nathan McCall.
Possessing the Secret of Joy, Alice Walker.
Puro Teatro: A Latina Anthology, Alberto Sandoval-Sanchez and Nancy

Saporta Sternbach.
Their Eyes Were Watching God, Zora Neale Hurston.
Things Fall Apart, Chinua Achebe.
The Things They Carried, Tim O’Brien.
The Wedding, Dorothy West.
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